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Introdução 
 
 O presente trabalho visa apresentar uma análise sociológica de cunho pós-

estruturalista do livro "O Cortiço" de Aluísio de Azevedo lançado em 1890, obra que tem uma 

importância no cânone da literatura brasileira, dentre tantas outras, da escola literária 

denominada de Naturalismo.  

De acordo com Georgia (2017), a Escola Naturalista é uma ramificação do Realismo, 

porém com uma forma muito mais radical de expor a realidade e com um cientificismo 

imbricado que objetifica o/as sujeito/as e a sociedade na qual o/as mesmo/as elaboram suas 

experiências. Destarte, concebemos que uma característica que ganha relevo na literatura 

naturalista são os processos de transformação do/as sujeitos/as por influências do meio no 

qual estão inseridos, sendo transformado/as por ele num constante fluxo capaz de apagar 

traços socioculturais anteriores.  

Nessa perspectiva, a obra de Aluísio de Azevedo, considerada um ícone do 

naturalismo brasileiro reitera tais características no que tange a construção do/as personagens 

representando-o/as a partir de traços animalescos. Nesse esteio, percebemos que os 

marcadores sociais da diferença de raça, gênero e sexualidades se articulam enlaçados pelas 

hierarquias que marcam as relações sociais no Brasil do final do século XIX.  

A partir desse arcabouço, percebemos que o feminino também representa um elemento 

desestabilizador das relações hierárquicas, como pode ser observado nas personagens Rita 

Baiana, Pombinha, Leocádia e Leonie. Pois as mesmas, a partir de suas práticas afetivas-

sexuais conseguem produzir pontos de inflexões que podemos considerar como estratégias de 

resistências às lógicas de controle e dominação produzidas e arraigadas naquele contexto 
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social. 

Nessa configuração, os marcadores sociais de raça, gênero e sexualidades estão 

evocados na caracterização de alguns personagens como figura subalterna dentro da norma, 

ao passo que, quando estes não se propõe a cumprir o paradigma normativo, fatos indesejados 

advém de suas ações, a exemplo da Rita, retratada como perigosa, pois punha em desarmonia 

toda uma construção social de casamento, fortemente marcada pelo modelo patriarcal e sob o 

domínio de uma polaridade superior representada pelo português Jerônimo. A consequência 

negativa de seu comportamento amoral fica evidente no desfecho fatal relegado a seu amante. 

Dessa forma, objetivou-se problematizar dentro da perspectiva dos marcadores sociais 

da diferença de raça, gênero e sexualidades, a forma como estes perpassam as vivências das 

personagens apresentadas na obra “O Cortiço”. Uma vez que, concebemos que esta reitera 

discursos e situa sujeito/as a partir de lógicas específicas de dominação, as quais permeiam 

todo o contexto da obra, quando não representadas no discurso direto, são evidentes enquanto 

construções de subjetividades específicas.   

A partir das contribuições de Louro (2012), concebemos que essas relações vão acirrar 

as análises baseadas em dois polos fixos e assimétricos que estabelecem relações de poder, na 

qual cada polo é constituinte do outro, sendo que um deles mantém caráter de superioridade 

dando o tom das relações sociais, políticas e culturais, em detrimento de outro negativo, que 

se configura como seu exterior constitutivo. 

Assim, Louro (2012) e Tomaz (2009) chamam atenção para pensarmos como essas 

construções vinculam-se a bases epistemológicas que fundamentam relações dicotômicas 

estruturadas para conceber o mundo, baseadas na racionalidade como forma de controle e 

dominação da natureza, corpos e subjetividades, a partir de processos de racialização e 

sexualização.   

Partindo desse pressuposto, os marcadores sociais da diferença são pontos de 

convergência dentro da obra, representados na presença de dispositivos normativos que 

estabelecem quais são os corpos e subjetividades legítimos e aqueles a serem considerados 

abjetos. Esse modo de representar as relações sociais apresenta-se fortemente atrelado a 

epistemologias imbricadas em processos de racialização e sexualização como formas de 

controle e dominação social, ao passo que, imbuídos em lógicas de poder que fixam e 

legitimam o processo de identificação social constituem uma contínua interdependência com a 

produção da diferença. 

Observa-se então, como a obra “O Cortiço” produz, reproduz e reverbera discursos 
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que situam a diferença enquanto entidade categórica, dentro da representação do que vem a 

ser identificado como exótico. Ao mesmo tempo, reitera discursos performativos que 

engendram e naturalizam práticas de violências físicas e simbólicas direcionadas às 

manifestações dessa diferença. Dessa forma, considerando as contribuições de Grosfoguel 

(2008), busca-se uma discussão crítica em relação às epistemologias dominantes, a saber, as 

eurocêntricas ou euro-americanas, enquanto formas de controle e dominação, visto, que as 

mesmas se traduzem em discursos estratégicos em produzir processos de diferenciação e 

subordinação específicos.  

Em relação às construções linguísticas, Foucault (1995) revela que as dispersões 

enunciativas e os objetos estabelecem regularidades entre os mesmos, trata-se de uma 

formação discursiva. Sendo perpassados por discursos que não são exteriores às normas 

sociais, mas são a própria norma, a partir de disciplinas que os organiza de forma hierárquica 

vinculando-se a formas de saber, que produzem verdades imbuídas de relações de poder. 

Nesse sentido, identificar as formas de controle e dominação a partir da análise do discurso se 

torna estratégico, pois fornece condições de perceber configurações dos mesmos enquanto 

fundantes complexos que atuam tanto na produção da identidade, quanto da diferença. 

Caracterização do naturalismo e os discursos sobre a diferença em “O cortiço”  
 

 A característica que se pode destacar com maior ênfase nessa corrente literária é o 

cientificismo extremado do século XIX que a influenciou nos modos de pensamento e escrita. 

A linguagem simples, porém, com descrições bastante minuciosas, tendo como ponto crucial 

de sua estrutura a centralidade na preferência por temas polêmicos, como homossexualidade, 

crimes, adultério, miséria, problemas sociais, desejos sexuais, etc. 

 

A escola literária naturalista é conhecida como uma radicalização do 
Realismo que se baseia na observação fiel da realidade e na experiência, 
logo, o indivíduo se determina pelo ambiente e pela hereditariedade. É no 
romance naturalista que a abordagem extremamente aberta do sexo aparece, 
o que resultou em algo muito chocante para a sociedade conservadora da 
época. Naturalistas escreviam sobre o instinto fisiológico e natural, 
retratando a agressividade, a violência e o erotismo como elementos que 
simplesmente fazem parte da personalidade do ser humano. Pode-se dizer 
que essa escola literária surge no século XIX (GEORGIA, 2017). 

 

 A Escola Naturalista tem sua origem situada na Europa do ano de 1870 com a 

publicação do livro Germinal de Émile Zola na França. No Brasil, o início do naturalismo 
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veio com a publicação do livro O Mulato de Aluísio de Azevedo em 1881, esse mesmo autor, 

escreve posteriormente O Cortiço no ano de 1890 que se tornou um dos romances mais 

importantes da literatura brasileira. 

 Dentro dos contextos de fatos importantes da história nacional à época, a saber: a 

abolição da escravidão e a proclamação da república, que embora não estejam no tema central 

dessas obras, é possível, no entanto, identificar a condição e situação social dos/as 

personagens, ao se tomar como exemplo os/as sujeitos/as negros/as que são marcados/as por 

uma transição de liberdade frustrada, caracterizada na forte subserviência com a qual são 

retratados/as na obra. 

Essa relação de extrema subalternidade pode ser verificada na representação da 

personagem Bertoleza, que por ser uma mulher negra e submissa, é submetida a trabalhar à 

exaustão, sendo descrito como traço de qualidade da personagem a característica que a mesma 

possuía de não reclamar de sua rotina extenuante de trabalho, marcando fortemente a sua 

vinculação ao regime de trabalho escravo. De acordo com Coutinho (2002), esta descrição 

coincide com elementos da estética naturalista e o interesse do autor em “defender a teoria do 

Determinismo”. 

A partir dessa personagem, pode-se verificar como a interseccionalidade entre os 

marcadores de raça, gênero e sexualidade são produtores e reprodutores de processos de 

estigmatização e estereotipia que enredam identidades femininas na forma "negra" 

determinada racialmente e, além disso, apresentada como mulher não-idealizada. 

Ao tratar da influência da classe em ascensão à época, no caso a burguesia, que na 

obra é representada pelo personagem João Romão, o qual atua de forma sistemática como 

opressor da Bertoleza, pode-se então traduzir como a burguesia visava o controle social para 

alcançar o objetivo de crescimento econômico dessa classe, tendo como um dos seus 

principais mecanismos a perpetuação da diferença através dos construtos de raça, gênero e 

classe social. 

No contexto da obra, não há nenhuma expectativa de movimentação social dos/as 

moradores/as do cortiço, relegados/as assim às determinações já definidas pela raça, meio 

social e momento histórico como acreditavam os naturalistas, personificando em Bertoleza 

esse determinismo nesses três aspectos. No que se refere à raça, identificamos na personagem 

o fato de ser caracterizada como negra, e essa condição por si determina a sua representação 

no lugar social que a define. 

Vale destacar que o tipo de ciência que se praticava na época era marcado por um viés 
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eugenista, onde no estudo sobre as populações se caracterizava uma hierarquização dos 

povos, relegando aos negros e índios uma categorização de inferioridade no que compõe a 

escala evolutiva humana, fixando no topo da escala o sujeito branco europeu. 

 A esse respeito, os discursos produzidos sobre os territórios latinos situavam os 

mesmos como representantes do atrasado, visto que seus hábitos diferiam das formas de 

pensar, sentir e agir da Europa, considerada o estágio superior da cultura. Pensando o Brasil 

nesse contexto, a ideia de ser uma colônia de população miscigenada se configurava como um 

laboratório para a produção de degeneração, fator que merecia ser estudado e combatido. 

 Esses estudos internacionais, a exemplo dos textos de Skidmore (2012), apontam que 

desde o romantismo o negro como escravo era figurado como heroico e sofredor, enquanto 

que o negro livre era ignorado. Acerca dos índios, eram tomados como um símbolo apenas 

sentimental da aspiração nacional, e em relação às mulheres, estas aparecem geralmente na 

literatura no seu caráter de subserviência ao poder do chefe de família, que não raro 

apresenta-se com caracteres sádicos. 

 Convém também ressaltar que as ideias desses escritos foram importadas para o Brasil 

e é por esse modelo que a população brasileira passa a se estudar e se reconhecer como nação 

fadada ao fracasso, dada a acentuada mestiçagem de sua população e por esse motivo 

incapacitada para o progresso. 

 Sobre as interpretações do Brasil, há diversas análises que oscilam num pêndulo ora 

positivo apostando na diversidade da nação, e ora mais enfaticamente negativo. Dentre os 

pensadores dessa época, destacam-se: Nina Rodrigues, Tobias Barreto, Gilberto Freyre, 

Sérgio Buarque de Holanda, Caio prado Jr., Oliveira Vianna, dentre outros, como aponta Lília 

M. Schwarcs e André Botelho (2009) na apresentação do livro Esse enigma Chamado Brasil. 

 Para esses moldes, pode-se citar escritos nacionais como o texto de Ortiz (2006), onde 

descreve que ao se pensar a literatura, pensava-se essas personagens figurando-as com 

características estereotipadas de desvantagem para forjar um mito da nação, uma vez que, as 

medidas de branqueamento foram um insucesso. 

 Na compreensão da obra naturalista e que possui como marca um exagerado 

cientificismo, surge num período de pós-abolição, no qual a interpretação da ideia de nação 

mestiça não tinha um caráter amistoso, pois seu contexto é de degradação e sem norte a ser 

seguido. 

  Essa obra de Aluísio de Azevedo buscou retratar a construção da sociedade brasileira, 

e teve como seu ponto de partida a composição de uma ótica dicotômica estabelecida entre 
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brasileiros e portugueses no que se referia a seus hábitos. Essa dicotomia é agravada quando 

os marcadores de raça, gênero e sexualidade são acionados para a construção da identidade 

nacional, os quais servem para situar o Brasil enquanto uma terra com características 

centradas no atraso, sendo em cima desse pano de fundo que o autor vai construir a sua 

representação da nação.  

 A obra inicia narrando a história de João Romão, um português que recebera uma 

taverna como parte do pagamento por tempo de serviços prestados a um velho compatriota. 

João Romão trabalha muito e economiza ao máximo com gana para tentar juntar fortuna. 

Este, ao conhecer uma vizinha quitandeira escrava que se chama Bertoleza enxerga nela um 

braço forte para o trabalho, oferecendo-lhe a liberdade, porém, essa liberdade não passava de 

uma mentira criada por ele no intuito de iludi-la.  

 João Romão, com seu trabalho diário junto à “companheira” juntou algum dinheiro e 

investiu na construção de pequenas casas, formando um cortiço onde moravam trabalhadores 

e lavadeiras, tendo também um lavadeiro no grupo. Tratava-se de um lugar que oferecia 

pouco conforto, e seus moradores, pessoas com baixa qualificação profissional e muito afeitas 

a grandes festas e algazarras, típicas dos/as brasileiros/as. Vale destacar que além de 

brasileiros, também moravam italianos e portugueses no local. 

 Ao lado do cortiço morava uma família da corte, formada por um português e sua 

esposa, uma brasileira que o traía, e a filha do casal, uma jovem que João Romão pretendia se 

casar, e para isso, havia de se livrar da sua antiga companheira. Esse intento teve segmento 

após João conseguir adentrar ao meio social das elites, onde agora almejava se tornar um 

nobre.  

 Com esse objetivo, o vendeiro investiu na construção de uma imagem que o afastasse 

de qualquer envolvimento com aquele ambiente insalubre no qual vivia com a Bertoleza. 

Articulando formas de manda-la embora definitivamente. Era preciso apagar esse trecho 

indigno de sua vida, como se a cor da pele da escrava o marcasse em desgraça, em contraste 

com o futuro promissor, representado na brancura e pureza de Zulmira, filha do agora 

intitulado Barão Miranda e sua esposa a levada Dona Estela. 

 João Romão juntamente com o Botelho, um parasita que morava com o Miranda, 

arquitetaram um plano para se livrar da Bertoleza, deixando o caminho livre para o pretendido 

casamento. Os mesmos procuraram o antigo dono da escrava e na tentativa de restituí-la ao 

cativeiro anterior, ao passo que, ela em resposta a esse intento, e num ato de desespero e ao 

mesmo tempo resistência, perfura o próprio ventre com uma faca, morrendo aos pés dos seus 
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carrascos.  

 

Identidade e diferença: problematizando os marcadores de raça, gênero e sexualidades 

 

A chave de leitura que se utilizará para a leitura da obra "O Cortiço" de Aluísio de 

Azevedo será ancorada na Teoria Pós-estruturalista, onde alguns elementos de análise 

discutidos a partir das contribuições do filósofo francês Michel Foucault, nos auxiliarão numa 

abordagem crítica sobre o contexto e personalidades das personagens retratados na obra em 

questão.  

Outros autores nacionais que também produzem nesta mesma linhagem teórica 

também serão utilizados para embasar a nossa leitura nos emprestando conceitos, tais como os 

de subalternidade, entre outros que guiarão o nosso olhar para as cenas descritas no enredo 

literário, possibilitando uma leitura que para além da avaliação literária, pretende ser uma 

análise sociológica de uma micro sociedade, as interações e situação de agência das principais 

personagens. 

Nesse sentido, um esforço para compreender as estratégias de controle e dominação 

passam necessariamente pelas problematizações sobre as articulações discursivas e 

epistemológicas, haja vista, as interlocuções entre saber e poder como dispositivos 

normativos. Nessa perspectiva, Grosfoguel (2008) observa como as formas de produção de 

saberes se articulam a processos de subalternização a partir de marcadores sociais de 

territórios, gênero, sexualidades, raça e etnia, utilizando-os para esquadrinhar sujeitos, através 

de processos de racialização e sexualização. Expondo as manifestações culturais, linguísticas, 

políticas e epistemológicas das populações “nativas” como tipicamente representantes 

subalternas de raças e espécies tomadas como inferiores. Necessariamente passíveis de 

investidas técnicas de instituições que chancelem o saber racionalizado, ariano e/ou cristão do 

colonizador como parâmetro para a organização da vida social, ao mesmo tempo em que ataca 

as formas de resistência “nativa”.  

 Grosfoguel (2008; 2012) chama atenção para elementos chave na construção de uma 

crítica às formas de controle e dominação investidas pelo que se convencionou chamar de 

capitalismo. Primeiro faz-se necessário problematizar as articulações que fazem do 

capitalismo um sistema-mundo através de discursos que operam sobre invisibilidades 

recorrendo às epistemologias eurocêntricas, que investem na sua superioridade sobre 

territórios, raças, sexualidades, entre outros situados no sul do globo, produzindo dinâmicas 
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específicas de subalternização. Em segundo lugar, este autor considera importante 

problematizar as formas de controle e dominação a partir de epistemologias subalternas, 

objetivando verificar as construções de estratégias de resistência que questionem as 

articulações entre a produção de saberes, e a organização das relações de poder.   

Nesse sentido, romper com essas amarras normativas se torna estratégico para 

compreensão e subversão das lógicas instituídas social e culturalmente, questionando os 

processos de hierarquização e subordinação dos sujeitos/as.  

Assim, o mesmo autor propõe que precisamos investir na construção de formas de 

resistência não apenas no âmbito do Estado-Nação, mas fora dele, desmontando as estratégias 

de controle que não foram rompidas com o fim do colonialismo após a Segunda Guerra 

Mundial em 1945. Para isso, considera que compreender as articulações discursivas enquanto 

dispositivos normativos, dando visibilidade aos espaços de enunciação, configura-se como 

fundamental para implodir a lógica de controle e dominação construídas a partir de 

epistemologias eurocêntricas. Para Grosfoguel (2008), o caminho para potencializar esse 

redimensionamento no campo da produção dos saberes passa pela recuperação de elementos 

cosmológicos, evidenciando outras formas de vivências possíveis.  

Partir de outras formas de pensar, sentir e agir situados socialmente e historicamente 

de formas subalternizadas, faz-se necessário desenvolver uma crítica às construções históricas 

dominantes, enquanto estratégias de controle e hierarquização dos sujeitos/as. Somando-se às 

construções do autor imersas de provocações, se traduzem em discursos estratégicos 

produzindo processos de diferenciação e subordinação, tendo como ponto nevrálgico as 

epistemologias eurocêntricas e euro-americanas enquanto construtos de modelos ideais de 

sociedade.   

Nesse sentido, concebemos que os marcadores sociais da diferença de gênero, 

sexualidades, raça e etnia são construções sociais e culturais implicadas em relações de poder, 

perpassadas por produções simbólicas e discursivas que fundamentam a construção dos 

processos de identificação social investindo na produção das diferenças.  

Louro (2012) e Silva (2009), chamam atenção para pensarmos como essas construções 

vinculam-se a bases conceituais que fundamentam relações dicotômicas estruturadas para 

conceber o mundo, baseadas na racionalidade como forma de controle e dominação da 

natureza, corpos e subjetividades, a partir de processos de racialização e sexualização.   

Louro (2012), observa que as dicotomias construídas a partir da cisão entre corpo e 

alma estabelecida por Platão, fixam polos assimétricos constituintes um do outro, mantendo 
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hierarquias, nas quais, os processos de identificação social são responsáveis pela 

subalternização e produção da diferença. Seguindo esse enredo, se instaura a dicotomia 

natureza versus cultura, sendo a cultura o polo superior e a natureza aquilo que precisa de 

intervenção do homem para ser transformada. Nessa relação desigual, essa noção binária dá o 

tom das relações sociais, políticas e culturais, investindo na produção de verdades sobre 

corpos e subjetividades, articulados aos processos de racialização e sexualização, envoltos em 

relações de poder.  

No que tange à construção dos complexos de identificação e diferenciação social, 

Silva (2009), situa que a identidade e diferença estão intimamente ligadas, visto serem 

resultados de atos de criação simbólica e linguística, nesse sentido, através da linguagem estas 

são representadas, mas enquanto signos ganham significados a partir de discursos que 

produzem verdades e situam os processos de identificação social e produção da diferença 

assimetricamente articulados às relações de poder.   

Destarte, um conceito de representação que rejeite, sobretudo, concepções abstratas ou 

interioridade psicológica se configura como potente, visto, que sua indeterminação enquanto 

signos contribui para pensarmos a instabilidade constante e a disputa entre a fixação e 

subversão das normas e convenções sociais e culturais. Ao compreendemos esses processos 

enquanto construção social e cultural, despido de qualquer conotação essencialista, em outras 

palavras, a identidade é produzida numa estreita conexão com a diferença, onde sua produção 

acontece em processos de interação com outras identidades, e que ganha sentido no tecido 

social. 

 Nessa perspectiva, identidade e diferença são interdependentes, porém a diferença é 

exposta como o outro, por seu território, raça, espécie, suas identidades de gênero e 

sexualidades, aliado a força homogeneizadora da identificação hegemônica que é 

proporcional a sua invisibilidade, não sendo questionada enquanto construção social e 

cultural.  

Partindo desse pressuposto, os marcadores de gênero, sexualidades e raça são pontos 

de convergências para pensarmos as conexões discursivas, utilizadas historicamente em 

processos de legitimação e subordinação.  Pois, enquanto dispositivos normativos, os mesmos 

estabelecem os corpos e subjetividades legítimos e abjetos, enlaçados por epistemologias 

imbricadas em processos de racialização e sexualização, estruturados como forma de controle 

e dominação social, imbuídos em relação de poder que tenta fixar e legitimar o processo de 

identificação social numa interdependência com a produção da diferença. 
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Construção analítica e os discursos sobre os marcadores sociais da diferença 

 

 O Cortiço importante obra da literatura brasileira lançada no final do século XIX, 

retrata esse período da historiografia do Brasil. Como uma obra naturalista seus/suas 

personagens aproximam-se consideravelmente de traços de animalidade. Porém, faz-se 

necessário perceber, que os/as personagens marcados/as pela diferença são enfatizados e 

definidos em cima de tais características.  

 A personagem Bertoleza é representada como uma mulher forte, de hábitos grosseiros, 

nascida para o trabalho, sem domingo nem dia santo. Como um animal capaz de trabalhar sem 

intervalo, sem receber salário e sem reclamar. No que tange a sexualidade, é retratada como 

um objeto que serve a João Romão até que este se canse dos seus favores, descartando-a. A 

escrava segundo a narrativa, o procura como parceiro sexual porque não quer se submeter a 

um homem de sua própria raça. 

 Nesse sentido, percebemos que as marcas da diferença inscritas no corpo e nas 

condições sociais de Bertoleza são acionadas para situá-la como subalterna diante do 

português branco, ao qual ela deseja como uma marca de superioridade. Assim a obra reforça 

os discursos que pensam o homem branco, heterossexual, racional como o ponto superior, 

enquanto relega aos que fogem a essa os espaços de subalternização. 

Vale destacar o papel central da Rita Baiana, uma mulata de vida livre, considerada 

preguiçosa, pois largava todo o trabalho para se divertir em suas andanças com seu 

companheiro o Firmo. A Rita com seus traços sensuais se configura como uma figura do 

“mal”, pois destrói o casamento de um português que chagava para morar no cortiço e 

trabalhar na pedreira do João Romão. O português trabalhador, de hábitos contidos e saudoso 

pelas belezas da sua terra natal, é totalmente transformado pelos encantos da mulata ao ponto 

de largar a sua esposa a Piedade de Jesus e assassinar o amante da mulata.  

Percebemos que a Rita Baiana, embora seja retratada como subalterna pelo gênero, 

raça e suas práticas afetivas-sexuais se configura como um ponto de inflexão para pensarmos 

as estratégias de resistência. Pois enquanto as outras lavadeiras continuam trabalhando sem 

muita diversão, presas as suas estruturas familiares rígidas. A personagem quebra a lógica e 

mostra que pode ser diferente ao sair em andanças sem pensar no trabalho. Porém vale 

salientar que isso tem um preço, ela é retratada como uma figura perigosa, que vira a cabeça 

dos homens, destrói família e relega até o destino de uma criança a uma possível vida de 
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prostituição ao receber ajuda financeira de uma prostituta para sobreviver, no caso a filha do 

seu novo amante, o Jerônimo.  

A personagem Pombinha é retrata inicialmente como moça pura e doente, mas através 

do contato com a figura da tentação representada por Leonie é transformada pelo meio, após 

manter relações afetivas-corporais com a mesma, numa experiência homossexual, tornando-se 

uma igual prostituta após largar o marido. Nesse sentido, podemos pensar como o feminino é 

desestabilizador, nesse caso um feminino que se articula a uma sexualidade desviante, 

percebemos que Pombinha inicialmente é retratada como um exemplo a ser seguindo, porém 

posteriormente passa a ser tratada como uma mulher perigosa, sendo punida no enredo pelo 

seu desvio social. 

Leocádia e Florinda são retrata como mulheres fáceis, pois, a primeira traiu o marido 

Bruno, que na verdade era um sujeito de traços grosseiros e alcoólatra, porém essas 

características do mesmo não foram enfatizadas, pois ele representa o polo superior a partir da 

sua masculinidade. Florinda aparece como uma mulher fácil, que se entrega ao primeiro que 

apareceu, ficando grávida e sumindo no mundo, reaparecendo posteriormente como uma 

figura envolvida em relacionamentos instáveis com alguns homens, falando de alguns abortos 

que sofreu e por causa disse apresenta alguns sintomas de enfermidades.  

Embora tenhamos selecionado apenas alguns personagens da obra, concebemos que o 

feminino aparece com traço perturbador da ordem, pois embora concebido com um polo 

inferior, subalternizado, especificamente quando se cruza com outros marcadores sociais da 

diferença como raça e sexualidades. Logo, pensar as interconexões entre os marcadores 

sociais da diferença anteriormente mencionados, se configura como um ponto relevante para 

perceber como a literatura, dentre outras representações artísticas são chamadas a reiterar os 

discursos que controlam e diferenciam os/as sujeitos/as no meio social. 

 

Considerações finais 

 

 Á guisa de conclusões, se por um lado, a obra literária em modo puro possa pela sua 

descrição literal e desprovida de crítica narrativa ser interpretada como uma justificação e 

normatização de violências dos corpos socialmente subalternizados apontando essa 

característica de forma estritamente descritiva, vale destacar, que o intuito dos autores foi no 

sentido de contribuir analiticamente, através dos textos referenciados, utilizando como chave 

de entendimento para a naturalização da dominação e hierarquização de corpos e 
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subjetividades, o conceito interseccional de marcadores sociais da diferença, neste caso, raça, 

gênero e sexualidades, e como essa articulação complexamente estruturada produz e reproduz 

dentro uma gramática social específica, a perpetuação da diferença. 

 Assim, concebemos a necessidade de problematizar as estratégias de controle e 

dominação em espaço em que foram pouco pensadas, sendo a literatura um campo fértil para 

promovermos esses debates. Uma vez que a mesma, assim como a escola dentre horas 

instituições foram utilizadas como espaços estratégicos para a produção de verdades, 

naturalizada social e culturalmente. Sendo que essa naturalidade é acionada para situar a 

diferença como subalterna, recorrendo a tecnologias sociais e discursivas imbricados em 

relações de poder, tendo consideravelmente recorrido aos discursos euguênicos de base 

científica.  
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