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Introdução  

Em seu quarto romance 'As Três Marias', a escritora cearense Rachel de Queiroz foi 

ainda mais fundo em um tema que já estava presente em todas as suas obras anteriores: o papel 

da mulher na sociedade. A história tem início nos pátios e salas de aula de um colégio interno 

dirigido por freiras: Maria Augusta, Maria da Glória e Maria José são amigas inseparáveis que 

ganham de seus colegas e professores o apelido de 'as três Marias'. A obra foi de grande 

repercussão tendo em vista que se valia de refletir sobre a condição feminina. 'As Três Marias', 

publicado originalmente em 1939, conquistou o cobiçado prêmio da Sociedade Felipe de 

Oliveira e, décadas depois, foi adaptado como uma novela para a televisão. De leitura ágil, o 

romance é um importante marco na literatura brasileira e um dos mais populares em toda a obra 

de Rachel de Queiroz. As Três Marias’ traz a história de três garotas – Maria Augusta, Maria 

José e Maria da Glória – que se conhecem em um colégio interno em Fortaleza, tornam-se 

inseparáveis e cúmplices, formando uma célula alijada do convívio social dentro da escola, já 

que duas delas são órfãs e carregam a marca do preconceito das outras. 

Dentro dos muros do colégio, as três meninas sonham com o mundo de liberdade lá 

fora, com os homens, e se abismam diante do meio urbano, nas raras oportunidades em que 

saem do colégio. São anos de puberdade e as meninas reclusas são tão estranhas à cidade 

quanto o matuto que pisa em solo urbano pela primeira vez. A obra faz uma investigação 

individualista a cerca do ser humano, sua natureza e seus conflitos. Nessa busca interior, as 

significações do passado trazem à tona possibilidades para representar o amor, um tema denso 

no livro de Rachel. Suas personagens trilham a procura do amor, gastam suas vidas nesse 

percurso, no desejo de possuí-lo, dominá-lo – só que numa perspectiva muito diferente dos 

dias atuais, em que não há colégio interno e sim uma exposição permanente da intimidade.  

Partindo da obra e com o objetivo de fazer uma reflexão prática e corporal da mesma, surgiu o 

interesse de corporificar a condição da mulher e evidenciar isso diante de um corpo que traz uma 

                                                           
1 Graduado pela Universidade Federal da Paraíba, integrante do grupo de estudos DIVAGENS – NIPAM e aluno 
do curso de extensão: Estudos de gênero e feminismos: Contribuições para a educação (UFPB) 
(rodolfonp2016@gmail.com)  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



2 

 

série de contribuições para os estudos feministas. Para isso precisamos refletir de maneira breve 

sobre o corpo que se traduz como linguagem, a fala e a escrita como forma de comunicação.  

 

O corpo, a fala e a escrita como forma de comunicação: um breve resgate histórico 

O corpo, a fala e a escrita são formas universalizadas de comunicação em todo o 

mundo. Mas, uma série de entraves quanto ao uso das categorias citadas como forma de 

comunicação foi alvo de grande(s) problemáticas e conflitos numa época onde escrever o que 

se pensava a respeito de certas práticas era motivo de censura, de privação.  

Ter acesso ao que era escrito principalmente em meados da Idade Média era algo 

altamente sigiloso, pois, a cúpula que formava a grande frente de saber na época era liderada 

pelos religiosos, tidos como “donos de todos os saberes”.  

  Durante a Idade Média a igreja exercia um grande controle sobre o corpo dos sujeitos, 

de maneira particular sobre o corpo das mulheres e não é a toa que essa época é conhecida 

pelos estudiosos como um momento de grande retrocesso político, cultural e econômico. A 

Igreja influenciava a sociedade no campo moral, nos relacionamentos interpessoais, na vida 

familiar, na forma de pensar e até mesmo de se vestir (Dantas, 2005). Outro aspecto a ser 

levado em consideração para essa discussão é o fato do grande poderio hegemônico que a 

igreja detinha, inibindo assim o avanço no campo da Filosofia e da Ciência além de atribuir 

uma carga moral intensa ao corpo. 

 Por exemplo, na Grécia o corpo era discutido nas mais diversas instancias da 

sociedade, Sócrates que foi um grande filósofo pensava o corpo como meio de interação 

social com o mundo já Platão dizia que o corpo servia de prisão para a alma. Exercendo assim 

papéis muito diferentes na sociedade o corpo teve uma infinidade de concepções.  

O corpo numa perspectiva da objetividade é visto como matéria a trazer a 

individualidade de cada um. No campo da subjetividade o corpo vem de fala de si e assim se 

representando na história. Diante dessas perspectivas podemos entender que o corpo de 

constitui de duas partes; uma materializada e outra social. Segundo Rodrigues (2006), não se 

pode compreender a natureza do homem apenas em termos de natureza, pois, na mesma matéria, 

coexistem um corpo biológico e um corpo social. Outra abordagem que se refere à natureza social 

da experiência física do corpo é dada por Gastaldo (2001), que considera a existência de “dois 

corpos”, um físico e outro social, em profunda interação. 

Nessa conjuntura é possível entender o corpo como a soma de resultados de diversas 
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contribuições que confrontam uma relação temporal de épocas e lugares  adquirindo inúmeros 

sentidos no momento em que é investido por um poder regulador que lhe ajusta os detalhes 

que por várias vezes se chocam com sua ordem fisiológica. 

Relatos históricos demonstram como o corpo foi desvalorizado, negado e amplamente 

reprimido. Muitas lutas forma travadas por conta do uso do corpo como forma de 

comunicação, de protesto, de manifesto, de diálogo, de visibilidade, de vulnerabilidade, de 

tensões e provocações. O corpo humano, como sistema biológico, é afetado pela religião, pela 

classe, pelo grupo familiar, pelo gênero e por outros intervenientes sociais e culturais, 

cumprindo também uma função ideológica (RODRIGUES,2006).O corpo é uma construção 

histórica e sua relevância foi e continua sendo inquestionável desde a Antiguidade aos dias 

atuais. 

 

A literatura e o processo de corporificação 

A literatura é uma categoria da linguagem escrita que nos transporta a muitos lugares. 

Quando se lê uma obra literária o imaginário se associa por vezes com a realidade precedida 

do que foi vivido ou se vive no mundo atual fazendo sempre relação com a obra. Por isso, 

Assis e Santos enfatizam que: 

 
 
 

Como todo tipo de arte, a Literatura está vinculada a sociedade em que 
se origina. Não há artistas completamente indiferentes à realidade, 
pois, de alguma forma, todos participam e interagem com a sociedade. 
Partindo das experiências pessoais e sociais, o artista recria a 
realidade. Ao fazer isso, ele transmite seus sentimentos e idéias. A 
obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor e 
sociedade. Mesmo que a Literatura não esteja necessariamente presa a 
essa sociedade, é possível acompanhar a História observando a relação 
entre suas transformações e os diversos momentos da História da 
Literatura. (ASSIS & SANTOS, 2010, p.1) 
 

 

A literatura tem o poder de vincular a sociedade à narrativa da obra na qual o escritor 

se debruça para escrever, com a intenção de fazer com que o leitor reflita a partir da obra 

sobre a conjuntura de algum acontecimento que serviu de marco temporal para ele. 

Conduzindo assim a um ideal de leitura e reflexões.  

Foi o que aconteceu quando li As três Marias da Rachel de Queiroz. Graduado no 
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curso de Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, amante da literatura e bailarino há 

quase 10 anos, resolvi traduzir com a Cia na qual sou bailarino/coreógrafo um pouco do que a 

Rachel de Queiroz escreveu.  

A obra foi publicada em 1939 e duas coisas logo me chamaram atenção: a obra é 

protagonizada e de autoria de uma mulher. Rachel foi à primeira mulher a entrar na Academia 

Brasileira de Letras em 1977. "As Três Marias" fala basicamente de Maria da Glória, Maria 

José e Maria Augusta (Guta). O livro é narrado em primeira pessoa por Guta e passa desde a 

infância - com sua chegada ao internato - até a vida adulta, com dilemas, amores e a formação 

de sua personalidade. Numa sociedade patriarcalista onde a condição feminina que é imposta 

desola a mulher a ponto de seguir padrões de vida que em muitos casos vai na contra mão do 

que se almeja e Rachel retratou isso de forma muito clara e real.  

Há algum tempo no meio artístico sempre quis coreografar algo que trouxesse para o 

palco além de corpos que unicamente se movimentassem de forma “programada”, almejava 

corpos que seguisse uma coreografia,um roteiro mas, que aparecesse dando contorno a uma 

narrativa que nos provocasse a reflexão a cerca de algo que fosse relevante para o meio social. 

Corpos que viessem carregados de sentido, de significado e de sentimento. A partir daí 

comecei o meu processo como pesquisador e coreografo bem antes da dança propriamente 

dita e corporificada nos corpos das bailarinas. Inicialmente fiz um levantamento de obras 

literárias que marcaram épocas de grandes acontecimentos temporais e que ecoavam na 

sociedade de maneira a ter certa visibilidade e foi quando enxerguei na obra de Raquel de 

Queiroz um elo entre a obra e o processo coreográfico. 

Em “Marias” eu enxerguei a possibilidade de dar visibilidade a questão da condição 

feminina e imbricado a isso associar o processo dentro do campo dos estudos feminista de 

maneira a problematizar os corpos por meio da obra escolhida. Inicialmente li a obra e fiz um 

levantamento do que seria interessante de levar para as     cenas do trabalho coreografado. 

Depois me reuni com as bailarinas e expus a ideia, a obra e juntos nós entramos em consenso 

de como seguiríamos com o processo.             Posteriormente a obra literária foi distribuída 

para as bailarinas para que as mesmas lessem e participassem de um processo teatral inicial de 

improvisação para que eu conhecesse os corpos das mesmas para o trabalho proposto. A 

improvisação é uma das práticas mais importantes para todos os que de alguma forma 

precisam do teatro como ferramenta de auxilio para um trabalho artístico tanto no que tange a 

criação quanto a interpretação, que no nosso caso era a dança aliada ao teatro. Segundo 
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Chacra 

 

A forma teatral é o resultado de um processo voluntário e premeditado 
de criação, onde a espontaneidade e o intuitivo também exercem um 
papel de importância. A esse processo podemos chamar de 
improvisação, como algo inesperado ou acabado, que vai surgindo no 
decorrer da criação artística, aquilo que se manifesta durante os 
ensaios para se chegar à criação acabada. Com a conjunção do 
espontâneo e do intencional, o improviso vai tomando forma para 
alcançar o modelo desejado, passando a ser traduzido numa forma 
inteligível e esteticamente fruível (CHACRA, 2005, p. 14). 

 

Desse modo, as bailarinas foram convidadas a experimentar um exercício que exigia 

delas a sua capacidade intelectual e a sua sensibilidade física assim bem como colocar em 

prática a sua capacidade de ser espontânea e criativa. Depois desse processo ainda foi feito 

outro que deu continuidade ao anterior para decidir quem faria qual personagem. De forma 

mais orgânica cada uma foi se encontrando nas características que cada personagem da obra 

traduzia durante a leitura da obra. Posterior a esses processos nós começamos a coreografia 

propriamente dita. Vale a pena ressaltar que os processos que antecederam o processo 

coreográfico foram de preparação e reconhecimento dos corpos para o trabalho que estaria por 

vir. Sem esse processo minucioso o aproveitamento do trabalho corporificado poderia não ser 

tão potente tendo em vista o resultado que almejamos alcançar. 

Construir um espetáculo não é tarefa simples. Idealizar todo o roteiro, cenários, 

figurinos, cenas, mas poder ver tudo criando forma é perceber que todo o percurso foi válido. 

De maneira particular existem cenas no espetáculo que me transportam para muitos lugares e 

uma delas, a mais é relevante é depois de tanto tempo trancafiadas dentro de um orfanato a 

Maria Augusta se depara com a visão de mundo exterior e ela exprime deslumbrada com a 

visão do lado de fora do orfanato tendo essa visão de cima da torre de uma capela  

 

A cidade, assim de repente, vista de uma vez e surpreendida de 
brusco, deu-me um choque no coração, comoveu-me tanto que as 
mãos me começaram a tremer e meus olhos se encheram de água. 
Estava ali o mundo, o povo, a vida de fora, tudo o que era interdito à 
minha vida de reclusa. Sentia medo e alegria juntos numa emoção 
violenta, como quem rouba e se apossa de qualquer coisa sonhada e 
proibida.  
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A visão de mundo exterior era algo proibido. O choque de realidade que confronta a 

personagem da obra literária é semelhante ao choque vivido por muitas mulheres que tiveram 

suas vidas anuladas onde em um lugar de submissão era o cotidiano enfrentado por cada uma 

delas. Muitas delas viviam uma vida unicamente doméstica, outras eram escritoras, 

professoras e em muitos casos faziam dessas profissões uma fuga a sua vida de dona de casa. 

Concordo com Zahidé Muzart quando afirma que 

[...] no século XIX, as mulheres que escreveram, que desejaram viver 
da pena, que desejaram ter uma profissão de escritoras, eram 
feministas, pois só o desejo de sair do fechamento doméstico já 
indicava uma cabeça pensante e um desejo de subversão. E eram 
ligadas à literatura. Então, na origem, a literatura feminina no Brasil 
esteve ligada sempre a um feminismo incipiente. 

Nesse contexto e diante de uma discussão no campo dos estudos feministas o nome 

que se destaca é o de Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885), nascida no Rio Grande 

do Norte, que residiu em Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro, antes de se mudar para a 

Europa, e que teria sido uma das primeiras mulheres no Brasil a romper os limites do espaço 

privado e a publicar textos em jornais da chamada "grande" imprensa. Seu primeiro livro, 

intitulado Direitos das mulheres e injustiça dos homens, de 1832, é também o primeiro no 

Brasil a tratar do direito das mulheres à instrução e ao trabalho, e a exigir que elas fossem 

consideradas inteligentes e merecedoras de respeito. Nísia Floresta identifica na herança 

cultural portuguesa a origem do preconceito no Brasil e ridiculariza a ideia dominante da 

superioridade masculina. Homens e mulheres, afirma, "são diferentes no corpo, mas isto não 

significa diferenças na alma". Ou as desigualdades que resultam em inferioridade "vêm da 

educação e circunstâncias de vida", argumenta, antecipando a noção de gênero como uma 

construção sociocultural. Segundo a autora, os homens se beneficiavam com a opressão 

feminina, e somente o acesso à educação permitiria às mulheres tomarem consciência de sua 

condição inferiorizada.  

O projeto “Marias” foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC) de João 

Pessoa no ano de 2005. O FMC é um mecanismo de política pública que proporciona a 

concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no município 

de João Pessoa, para a realização de projetos culturais. Importante instrumento público de 

fomento aos empreendedores culturais, utiliza-se de um fundo financeiro especialmente 

formado para financiar as produções artísticas e culturais da cidade, servindo, 
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fundamentalmente, para incentivar a produção de arte e cultura. Na forma de projetos, são 

abrangidas as seguintes áreas: Música, Dança,Teatro, Circo, Artes visuais, Livro, leitura a 

literatura, Cultura Popular, Artes Integradas. 

Diante de todo o processo, o espetáculo criou vida e estreou recentemente no ano de 

2017 na cidade de João Pessoa/PB no Teatro Santa Roza que fica localizado no Centro da 

capital pessoense trazendo para o palco os corpos dessas mulheres que foram tão reprimidas. 

O roteiro e a direção coreográfica é assinada por mim juntamente com a direção geral da Cia a 

qual eu sou integrante. 

 

Contextualizando 

 

Falar da condição feminina é fazer um resgate do que a mulher já foi diante da 

sociedade e do que ela é depois de tantas lutas, sejam elas verbais ou físicas em busca de 

direitos e igualdade. As conquistas e o espaço conseguido pela mulher foram atravessados por 

anos de embates, décadas de sofrimento. 

Havia um modelo de estilo comportamental a ser cumprido pelas mulheres e aquelas 

que não se enquadravam eram rechaçadas das piores formas como algumas revolucionarias 

que deixaram seus nomes inscritos não só em livros de História mas, na memória e como 

resultado de suas lutas tiveram que pagar o preço desse “desalinhamento” comportamental 

com sua própria vida . Na idade Média a mulher tinha tarefas restritas a seu estereótipo de 

“senhora do lar” e não lhes restavam muitas opções. Em Roma foram excluídas das funções 

públicas. O corpo da mulher era sacralizado. Segundo Macedo (2002), não deveria ser usado 

para a luxúria, mas pelo desejo da procriação. As mulheres deveriam manter-se virgens até as 

núpcias.  

Na obra “O que é Feminismo” da Jaqueline Pitanguy e da Branca M. Alves fica 

explícito o poder coercitivo que era exercido sobre a mulher a partir do momento em que as 

mesmas são tidas em regime de uma estreita vigilância, onde vissem o menor número de 

coisas possíveis e fizessem o menor número de perguntas possíveis. Sant’Anna (2006) 

salienta que, desde há muito, as mulheres são considerada seres passivos, submetidos ao 

destino da fecundidade. 

Assim não é muito diferente do que as “Marias” da Queiroz se delineavam. Orfãs, 

trancafiadas dentro de um orfanato e sob o julgo da sociedade patriarcal que reservava um 
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futuro predestinado a cada uma delas, sendo ainda jovens era o retrato mais real de uma 

sociedade fria e hostil à condição feminina. Dentro de um orfanato, submissas a uma 

superiora, o que as restava a não ser se enquadrar naquele modelo que as era imposto? O 

desejo de liberdade era latente em cada uma delas.  

A obra literária traz a tona essa discussão a cerca desses padrões que tinham que ser 

seguidos desde muito cedo pelas mulheres. Corpos forjados, “adestrados” e submissos a uma 

sociedade excludente que as deixavam imensuravelmente inquietas. 

O direito da mulher era exercido a partir do direito de não ser praticamente quase 

nada. As mulheres tinham um ensino voltado ao que pela sociedade se referia a sua vocação. 

Assim como Simone de Beauvoir escreve: “Nenhum destino biológico, psíquico, econômico 

define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização 

que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de 

feminino” (BEAUVOIR, 1980, p.99). Ou seja, a sociedade que atribui à mulher esse peso de 

tamanha repressão. 

A luta por equidade e igualdade de direitos da mulher começou desde muito cedo. A 

mulher ansiava por um modelo de sociedade que universalizasse práticas políticas e que o 

direito dado às mesmas não fosse ao sentido de favorecimento, mas, de visibilidade e 

participação na mesma medida em que era concedida ao homem. Segundo Franchetto (1981), 

as questões colocadas pelo movimento feminista pressupõem que a identidade feminina é 

socialmente construída. Portanto, o movimento buscou romper com essa prática de opressão 

da mulher. O feminismo vem buscando cada dia esclarecer um pouco do que é o próprio 

movimento, que para muitos ainda é desconhecido. O feminismo busca igualdade entre os 

sexos como também considerar aquilo que foge da normalidade segundo os padrões da 

sociedade. Talvez, por isso o feminismo seja visto como controverso. 

 

[...] Os estudos feministas constituem-se, assim, como um campo polêmico, 
plural, dinâmico e constantemente desafiado; um campo que tem o 
autoquestionamento como “marca de nascença”. Como consequência, isso 
implica um fazer científico que supõe lidar com a crítica, assumir a subversão 
e, o que é extremamente difícil, operar com as incertezas (LOURO, 2002, 
p.14) 
 

 

No espetáculo Marias, estão colocados vários aspectos da condição feminina, da 

repressão sexual a falta de perspectivas existenciais colocando em visibilidade fatores que em 
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pleno século XXI merecem uma reflexão a respeito do papel da mulher assim bem como as 

barreiras superadas por elas até os dias atuais. Em meio a contemporaneidade numa era de 

avanços no campo do conhecimento ainda há um distanciamento de boa parte da sociedade a 

respeito do lugar da mulher e de que mulher é essa que vem lutando por uma sociedade 

igualitária. Marias fez um percurso que de certa forma dialogou com essas milhares de 

mulheres que ainda buscam o seu espaço na sociedade assim como o seu direito de ser 

mulher, de ser vista e respeitada assim como qualquer sujeito que tem vez e voz perante a 

sociedade. 
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