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RESUMO 

 

Nas obras A casa de Bernarda Alba, do escritor espanhol Federico García Lorca, escrita 

em 1936 e Como água para chocolate, da escritora mexicana Laura Esquivel, publicada 

em 1989, é notado que os autores, apesar da distinção do tempo que suas obras 

apresentam, abordam uma temática similar, que consiste nas tradições e como as mesmas 

influenciam no comportamento dos indivíduos. Nessas tradições, em ambas as obras são 

abordados o luto e o patriarcalismo como forma de castrar e reprimir os desejos das filhas 

das matriarcas, através de imposições e humilhações. Neste trabalho, que apresenta uma 

comparação entre as duas obras, pretende-se analisar as tradições do patriarcalismo e o 

seu desdobramento no universo feminino, procurando identificar a inversão de papéis 

matriarcalismo vs. patriarcalismo nas obras descritas. Estudo baseado em pesquisa 

bibliográfica, utiliza autores como Eric Hobsbawm e Terence Ranger (2002), com suas 

discussões sobre a origem das tradições; Friedrich Engels (2000), analisando como foi o 

surgimento das famílias e como as imposições foram tomando conta delas; Gerda Lerner 

(1990), e seus estudos sobre a criação do patriarcalismo; Maurice Halbwachs (2006), 

analisando a memória coletiva; Pierre Bourdieu (1989; 2012) e seus estudos sobre a 

dominação masculina e o poder simbólico; Sigmund Freud (1913; 1948) e suas reflexões 

a respeito dos tabus na regulamentação da sociedade; Simone de Beauvoir (1960) e seu 

estudo sobre a mulher, entre outros. Espera-se como resultado desse estudo a 

compreensão de como a tradição do patriarcalismo influenciou o comportamento do 

indivíduo nas sociedades retratadas nas obras analisadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: García Lorca. Laura Esquivel. Tradições. Patriarcalismo. Luto. 

  



 

RESUMEN 

 

En las obras La casa de Bernarda Alba, del escritor español Federico García Lorca, escrita 

en 1936 y como agua para chocolate, de la escritora mexicana Laura Esquivel, publicada 

en 1989, es notado que los autores, a pesar de la distinción del tiempo que sus obras 

presentan, abordan una temática similar, que consiste en las tradiciones y cómo las 

mismas influencian en el comportamiento de los individuos. En estas tradiciones, en 

ambas obras se abordan el luto y el patriarcalismo como forma de castrar y reprimir los 

deseos de las hijas de las matriarcas, a través de imposiciones y humillaciones. En este 

trabajo, que presenta una comparación entre las dos obras, se pretende analizar las 

tradiciones del patriarcalismo y su desdoblamiento en el universo femenino, buscando 

identificar la inversión de papeles matriarcalismo. Patriarcalismo en las obras descritas. 

Estudio basado en investigación bibliográfica, utiliza autores como Eric Hobsbawm y 

Terence Ranger (2002), con sus discusiones sobre el origen de las tradiciones; Friedrich 

Engels (2000), analizando cómo fue el surgimiento de las familias y cómo las 

imposiciones fueron tomando cuenta de ellas; Gerda Lerner (1990), y sus estudios sobre 

la creación del patriarcalismo; Maurice Halbwachs (2006), analizando la memoria 

colectiva; Pierre Bourdieu (1989; 2012) y sus estudios sobre la dominación masculina y 

el poder simbólico; Sigmund Freud (1913; 1948) y sus reflexiones acerca de los tabúes 

en la regulación de la sociedad; Simone de Beauvoir (1960) y su estudio sobre la mujer, 

entre otros. Se espera como resultado de este estudio la comprensión de cómo la tradición 

del patriarcalismo influenció el comportamiento del individuo en las sociedades 

retratadas en las obras analizadas. 

 

PALABRAS CLAVE: García Lorca. Laura Esquivel. Tradiciones. Patriarcalismo. Luto.  
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1. INTRODUÇÃO 

As obras A casa de Bernarda Alba, escrita em 1939, do escritor espanhol Federico 

García Lorca e Como água para chocolate de 1989, da escritora mexicana Laura 

Esquivel, possuem características bastante peculiares no que diz respeito às tradições do 

patriarcalismo. Apesar de o tempo das mesmas ser distinto, quando as analisamos, elas 

se apresentam como um objeto de estudo relevante para a análise que será realizada. 

Apesar de as obras pertencerem a gêneros diferentes, ou seja, a de García Lorca 

ser uma peça teatral e a de Esquivel, um romance, elas não deixam de ter suas 

semelhanças, muito pelo contrário. Mesmo com a diferença do gênero, o leitor é capaz de 

se identificar comportamentos similares em relação às mulheres das obras. 

Nas obras citadas é abordada a imposição. Mas essa questão do impor não surgiu 

simplesmente sem haver um sentido, mas sim, através de tradições que, a priori, tiveram 

originalmente um significado religioso, que quer dizer uma doutrina ou prática 

transmitida de século para século, no qual os elementos culturais, que estão presentes nos 

costumes, fazem parte das heranças do passado. Tradição, em outras palavras, consiste 

na permanência de um passado que persiste em ser aceita e praticada no presente. Neste 

trabalho, as tradições serão analisadas dentro do universo feminino, no qual esse universo 

é abordado e estudado por vários autores que, em suas obras, buscam expressar e estudar 

a essência feminina, analisando o comportamento das personagens de cada uma de suas 

obras. 

O universo feminino consiste em um mundo intrigante e subjetivo, onde o 

comportamento das mulheres surpreende, uma vez que este pode fugir do padrão 

convencional, revelando perfis ora envolventes, ora românticos, ora sedutores, ora 

autoritários e cruéis. As mulheres podem se comportar desde a mais profunda emoção até 

a mais perversa severidade. 

Nas obras que serão analisadas, notam-se condutas de opressão bastante similares 

nas matriarcas: Bernarda Alba (A casa de Bernarda Alba) e Mamãe Elena (Como água 

para chocolate). Essas mulheres exercem o papel de opressoras, cuja função maior é 

castrar as vontades e os desejos de suas filhas, principalmente no que diz respeito aos 

afetos e desejos amorosos e sexuais. Chacón Echeverría (2008), em seu livro Maternidad 

y psicoses, afirma que as mães castram as filhas para que não tenham desejo sexual e 

vejam os homens como sujos e maus. Quando as filhas são possuídas por esses homens, 

tornam-se tão sujas e más quanto eles, do ponto de vista materno. Segundo a autora, isso 
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acontece devido ao fato de essas mães terem sofrido decepções amorosas, restando-lhes 

um sentimento de frustração que é transferido para suas filhas por meio de um 

autoritarismo extremo. O homem passa então a ser visto como um vilão, já que nas obras 

é ele quem mais decepciona essas mulheres. Dessa maneira, elas ocupam a posição de 

traídas e decepcionadas. Como consequência, o autoritarismo e a opressão passam a fazer 

parte do cotidiano delas. 

Estando, portanto, as mulheres decepcionadas pelos homens, muitas não se 

permitem ter outro sentimento por eles que não seja ódio, rancor, mágoa e desejo de 

vingança, ainda que de forma inconsciente. As obras analisadas corroboram esse 

comportamento feminino. Há um grande ressentimento nas personagens de Bernarda 

Alba e de Mamãe Elena e elas acabam transferindo esses sentimentos negativos para as 

filhas, impondo-lhes suas vontades de forma violenta, tal e qual fazem os homens no 

exercício de seu poder patriarcal. Aos homens, segundo as investigações de autores de 

renome como Simone de Beauvior, lhes foi dada a tarefa de ser o caçador, aquele que sai 

à procura de comida para o sustento de sua prole, não restando-lhe muito tempo para 

choros e lamentos. Era ele e é até hoje, ainda que em menor grau, o responsável pelo 

sustento de toda a família e, inclusive, a responsabilidade de ir a uma guerra era dele, não 

da mulher. É o que Spaki (2009), em seu artigo “Los personajes femininos y el entorno 

histórico en Como agua para chocolate, de Laura Esquivel”, afirma quando fala sobre a 

questão bélica, isto é, que a mesma provoca um afastamento do homem para com a sua 

família, uma vez que existem inúmeras mortes durante os conflitos. À mulher, por já ter 

lhe sido concebido o direito à maternidade, fez dela o sexo frágil, aquela que deveria 

apenas ficar em casa, cuidando do marido, dos filhos e recebendo ordens de seus 

superiores. Quando, porém, elas perdem seus maridos nas guerras, precisam assumir a 

casa, os negócios, os empregados, entre outras coisas, de maneira prática, racional e 

sólida. 

O pensamento de que a mulher só deve cumprir tarefas e obedecer é milenar. O 

filósofo Pitágoras já havia afirmado o engrandecer do homem e a diminuição da mulher. 

Pitágoras, apud Prada Ortiz em seu livro La feminización de la palabra y las pensadoras 

costarricences (Antología de Ensayos Selectos) (2013): “hay un principio bueno que ha 

creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas 

y la mujer.” Portanto, ao homem lhe é cabido o poder para exercer a sua autoridade como 

bem quisesse e entendesse, com muitas possibilidades de abusar do domínio que tinha em 
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suas mãos. Se a mulher era vista como o sexo frágil e o caos da humanidade, caberia à 

mesma apenas obedecer à autoridade masculina. 

Por causa das várias guerras que aconteceram no mundo, as mulheres, com o 

afastamento dos homens, tiveram que contornar as situações que foram deixadas pelos 

homens. Esse comportamento será um dos pontos discutido neste trabalho, pois as 

personagens de Bernarda Alba e Mamãe Elena acabam assumindo o papel masculino, não 

tanto pela questão das guerras (que estavam em evidência em 1936, com a Guerra Civil 

Espanhola e em 1910, com a Revolução Mexicana), mas pelo fato de elas terem que 

assumir a família devido à morte de seus maridos. E o intrigante desse ponto é que ao 

invés de elas exercerem um papel de mulheres que dialogam com suas filhas, fazem 

justamente o oposto, ou seja, praticam dentro e fora de suas casas o papel do homem, o 

patriarcal, com atitudes de intolerância e intransigência para com as suas próprias filhas 

e as outras pessoas que as cercam, o que mostra que elas seguem as tradições do 

patriarcado aprendidas ao longo dos tempos, que passou de geração em geração. 

Outro ponto importante que será analisado neste trabalho é a questão do luto, uma 

vez que as genitoras perdem seus maridos e não abrem mão da tradição de vestir o preto, 

nesse caso, na obra de Lorca, já que Bernarda Alba decreta luto para si e para a família 

inteira por oito anos. Todos que na casa dela moravam eram obrigados a vestir o preto, 

seguindo à risca essa tradição. Mas por que a cor preta? O que essa cor pode simbolizar? 

É o que compreenderemos quando analisarmos o tópico que falará sobre a questão do luto 

na vida dessas mulheres, sobretudo Bernarda Alba, e o que ele simbolizou. 

É notável também que, tanto Bernarda Alba como Mamãe Elena foram vítimas de 

preconceitos. Bernarda, apesar de aparentemente bem casada aos olhos da sociedade, 

tinha ciência de que seu marido lhe traía e se se separasse, ficaria mal vista; à Mamãe 

Elena lhe foi retirado o direito de se casar com o homem que ela realmente amava por 

este ser mulato e pobre. Os pais dela não aceitaram o amor que ela sentia por uma pessoa 

pertencente a uma classe socioeconômica inferior a deles. Essas retaliações acabam lhes 

causando muita dor e sofrimento. Dessa forma, elas acabam transferindo essas angústias 

para suas filhas, que na verdade nada têm a ver com o que suas mães deixaram de realizar. 

O papel de mãe, teoricamente falando, é o de ter uma certa compreensão para com suas 

filhas e pensarem que, como lhes doeu as castrações impostas pela família e sociedade, 

essas mães não quererem o mesmo para suas meninas. Mas ocorre o oposto. Opressões e 

humilhações são vistas o tempo inteiro nas obras, mostrando como uma frustração pode 
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revelar o instinto opressor do pátrio poder exercido pelas viúvas, impedindo a realização 

dos desejos dos que estavam ao seu lado subjugando-os às suas regras. 

A seleção das obras que serão analisadas neste trabalho aconteceu pela 

necessidade de se ampliar os estudos sobre o universo feminino e seus contextos, bem 

como as peculiaridades do comportamento feminino. A princípio, foi pensado um estudo 

apenas sobre a obra de Esquivel, falando-se justamente do comportamento da personagem 

que abusa do poder, a Mamãe Elena. Porém, na obra de Lorca, apesar da diferença de 

tempo entre ambas, como já foi mencionado, o comportamento de Bernarda Alba é 

similar ao da Mamãe Elena, havendo, portanto, a possibilidade de se fazer um estudo 

comparativo entre elas. 

O que se pretende analisar nesta dissertação, além da tradição do patriarcalismo e 

seus desdobramentos, é também o comportamento feminino, tomando como base as mães 

que reprimem, as filhas que aceitam essa repressão e as que não se submetem a ela. Na 

obra, há filhas que irão se rebelar contra essas tradições (patriarcalismo/luto), 

questionando a si mesmas (já que não havia abertura para ter uma conversa franca com 

as mães), o porquê de essas tradições existirem e quem as inventou. Para tal análise, é 

necessário que se faça algumas perguntas para compreender o comportamento das 

personagens das obras, que são: 1) De que maneira as tradições do patriarcalismo 

contribuem para que as mães de A casa de Bernarda Alba e Como água para chocolate 

se tornem tão amargas ao ponto de castrarem e humilharem as suas próprias filhas? 2) 

Como as filhas reagem diante da imposição dessas mães castradoras? 3) Como funciona 

a instituição matriarcalismo/patriarcalismo dentro das obras? 4) De que forma o contexto 

histórico, em ambas as obras, influencia o comportamento dessas mães? 

Para justificar o trabalho em questão, é importante ressaltar que tradição é algo 

que está enraizado em nossa sociedade e que não é fácil de ser rompida. Sobretudo quando 

falamos de tradições antigas, o rompimento é bem difícil de ser realizado. Embora uma 

quebra das regras não seja impossível (o que requer coragem e personalidade forte de 

quem está rompendo-as), a dificuldade sempre existiu, pois nem todos da sociedade 

aceitam de maneira natural essa ruptura. 

Nas obras de Lorca e Esquivel, é compreendido que, romper com tradições 

familiares implica castigo. E as filhas caçulas de Bernarda Alba e Mamãe Elena, Adela e 

Tita, respectivamente, que são as que acabam se rebelando, pois não acham justo pagarem 

um alto preço por conta das convenções de suas mães. Dessa maneira, as adolescentes 

tentam questionar às suas mães sobre o porquê de não poderem se casar ou sair de casa, 
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por exemplo, querendo dar sua opinião, opinião que rapidamente é reprimida pelas mães, 

na qual as últimas alegam que tradição é tradição e não há o que contradizer.  

A importância de se estudar as tradições, especialmente no âmbito do universo 

feminino, é ver como elas podem transformar a vida das pessoas e, no caso deste trabalho, 

as personagens das obras em questão. Tanto Lorca como Esquivel abordam esse assunto 

de forma profunda e sensível, enfatizando o comportamento patriarcal exercido por 

figuras femininas, bem como a questão do luto. No caso de A casa de Bernarda Alba, a 

tradição do luto é ainda mais contundente, uma vez que a personagem obriga toda a sua 

família a se vestir de preto, em um luto praticamente sem fim.  

Trazendo as tradições para o momento presente, várias delas ainda estão presas à 

sociedade. Estudá-las, portanto, significa pesquisar de que maneira positiva ou negativa 

elas influenciam a vida e a sociedade e até que ponto o comportamento dos indivíduos é 

afetado por elas, com suas inevitáveis consequências.  

Para a realização desta análise, foi importante definir os objetivos para que se 

tenha clareza do que é pretendido na dissertação. Podemos definir com o objetivo geral a 

análise das tradições do patriarcalismo e os seus desdobramentos no universo feminino, 

procurando identificar a inversão de papéis matriarcalismo vs. patriarcalismo nas obras A 

casa de Bernarda Alba e Como água para chocolate. Para os objetivos específicos temos: 

1) Mostrar como as frustrações sofridas através das tradições fizeram das mães terríveis 

pessoas; 2) Verificar como as filhas reagem diante da imposição dessas mães castradoras; 

3) Estudar o comportamento das mães das obras em questão a partir das tradições do 

patriarcalismo; 4) Observar como o contexto histórico das obras, influencia no 

comportamento dessas mães.  

Para o desenvolvimento dos capítulos, teremos um capítulo teórico, AS 

TRADIÇÕES, O PATRIARCALISMO E O LUTO NAS SOCIEDADES, que estará 

dividido em três tópicos. O primeiro abordará a criação das tradições e como elas 

influenciaram os indivíduos; o segundo, discorrerá sobre a permanência do patriarcalismo 

dentro das sociedades; e o terceiro, falar-se-á sobre a presença luto nas sociedades e se 

essa presença é por reverência ou hostilidade à pessoa que já morreu. Para a análise das 

obras, teremos dois capítulos e cada um também terá três tópicos.  

Para a obra de Lorca, teremos como título ESCURIDÃO, OPRESSÃO E 

ANGÚSTIA NA OBRA DE GARCÍA LORCA: A CASA COMO METÁFORA e será 

explicado o porquê da casa de Bernarda Alba ser interpretada metaforicamente. Em seus 

tópicos, o primeiro abordará o conflito bélico e, sendo dessa forma, o mundo será visto 
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da janela; para o segundo tópico, será perguntado se a imposição do luto e o uso do traje 

preto consiste em tristeza ou simplesmente em uma resposta à sociedade; e para finalizar 

o tópico da obra de Lorca, será analisada tanto a obediência quanto a rebeldia sob o ponto 

de vista das filhas de Bernarda Alba.  

A obra Como água para chocolate, o título tem o nome de METÁFORAS, 

CONFLITOS E REALISMOS NA OBRA DE ESQUIVEL, com três tópicos de análise. 

O primeiro discorrerá sobre a Revolução Mexicana e as ameaças que essa revolução 

poderia trazer ao corpo da mulher; o segundo analisará o autoritarismo de Mamãe Elena 

como um artifício de encobrimento de um segredo; e o terceiro abordará a questão da 

obediência e rebeldia das filhas de Mamãe Elena como possíveis respostas ao poder. 

Os referenciais teóricos lidos para a análise nesta dissertação são: os estudos sobre 

as tradições de Eric Hobsbawm e Terence Ranger, na obra A invenção das tradições 

(2002), na qual os autores pesquisam como, onde, por que surgiu uma determinada 

tradição e como ela consegue permanecer nas sociedades. Também será utilizada a obra 

de Maurice Halbwachs, A memória coletiva (2006), que aborda o fato de a memória não 

ser apenas de uma única pessoa, quer dizer, os indivíduos no decorrer do tempo, trocam 

várias experiências entre eles e essa troca vai sendo armazenada na memória, que se torna 

coletiva.  

Utilizaremos também Sigmund Freud, que será de grande relevância para este 

trabalho, pois ele aborda as questões do luto, combinadas com o inconsciente humano, 

além de explicar o significado da palavra tabu, no qual há uma mescla do profano com o 

sagrado, uma vez que, apesar de se querer romper com tabu por meio da curiosidade 

instigante de desvendá-lo, muitas vezes a proibição de um determinado assunto imposto 

pela sociedade é mais forte e acaba ganhando maior destaque, fazendo com que a dita 

curiosidade fique reprimida. 

Para compreender a questão patriarcal, foi necessário investigar o sociólogo 

francês Pierre Bourdieu com a obra A dominação masculina (2012) e O poder simbólico 

(1989). Bourdieu, condizente com sua teoria, trata a questão da dominação masculina 

principalmente a partir de uma perspectiva simbólica. 

A escritora francesa Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo sexo: 1. fatos e 

mitos (1960), é de grande importância para esse estudo, já que a mesma, na segunda parte 

de seu livro, que tem por título “História”, faz um retrospecto desde a Antiguidade, 

passando pela Idade Média e chegando aos tempos em que viveu. Ela discute aspectos 

relevantes e necessários para entender como a mulher ocupou uma posição tão diferente 
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da do homem na sociedade. A parte histórica é de suma relevância para que se possa 

compreender como a mulher chegou onde está e também o seu comportamento em relação 

a todas as questões de sua vida e da vida de terceiros. 

Também nos valeremos da obra da escritora austríaca Gerda Lerner, La creación 

del patriarcado (1990), na qual a autora faz perguntas instigantes sobre o 

matriarcado/patriarcado e ela mesma responde através dos estudos que fez ao longo dos 

oito anos que se dedicou a esse assunto. 

Apesar de ter sido feita uma ampla pesquisa de campo, a fim de se saber quais 

teses e dissertações faziam um estudo comparativo de ambas as obras, não foram 

encontrados nenhum registro. O que se encontrou foram artigos e ensaios e eles são 

mencionados neste trabalho, para que o texto seja enriquecido. 

Todos os autores aqui mencionados e suas respectivas obras que foram citadas 

com base neste trabalho, assim como outros autores de renome ainda não citados que 

veremos quando os capítulos forem se desenvolvendo, nos ajudará a entender como a 

influência das tradições continua sendo forte e marcante apesar dos tempos e que, ao 

contrário do que se pode pensar, as tradições são milenares, culturais. Romper com as 

culturas tradicionais consiste em algo bem complexo de se fazer, já que elas são bastante 

fortes na vida das pessoas. Na verdade, elas, a cultura e as tradições, estão interligadas, 

caminhando lado a lado.  

Essas são, portanto, orientações para o leitor, a fim de que ele compreenda de que 

maneira esta dissertação será realizada, bem como os seus propósitos. 

 



 

2. AS TRADIÇÕES, O PATRIARCALISMO E O LUTO NAS SOCIEDADES 

Como falamos na introdução, as tradições são de suma importância para uma 

sociedade e romper com elas não é algo fácil a se fazer. É desafiador aquele que de fato 

consegue romper com uma tradição, sem se importar com as consequências que virão. 

Claro que há algumas pessoas que aceitam tais rupturas, porque elas entendem que com 

o passar dos anos, as coisas não têm como continuar do mesmo jeito, isto é, estáticas.  

Mas para a maioria das sociedades, romper com as tradições consiste em um desrespeito, 

em uma afronta àquilo já construído com tanto esmero e esforço. 

 

 

2.1 A invenção das tradições e a influência que elas exercem sobre os indivíduos 

A palavra tradição teve originalmente um significado religioso, segundo Silva & 

Silva (2006), em seu Dicionário de conceitos históricos, no qual afirma que a tradição 

consiste em doutrina ou prática transmitida de século para século, pelo exemplo, ou pela 

palavra. Mas o sentido da palavra se expandiu, significando elementos culturais presentes 

nos costumes, nas artes, nos fazeres que são heranças do passado. Em sua acepção mais 

simples, tradição consiste em um produto do passado que continua a ser aceito no 

presente. Essa acepção, apesar de simples, torna-se eficaz para quem quer compreender a 

palavra tradição de uma maneira superficial, uma vez que entender sobre a palavra e 

também do que se trata requer um estudo, uma análise mais aprofundada. E é justamente 

através de uma visão aprofundada sobre as tradições que poderemos compreender um 

pouco como elas começam e de que forma se perpetuam mundo afora.  

A tradição possui perspectivas distintas para cada teórico que escreve sobre ela. 

Williams, em seu livro Palavra-chave: um vocabulário de cultura e sociedade (2007, p. 

400), afirma o seguinte em relação à palavra tradição: 

 

É fácil ver como uma palavra geral para designar assuntos transmitidos 

de pai para filho podia, segundo determinada forma de pensamento, 

especializar-se como uma ideia de respeito e obediência necessários. 

Tradição sobrevive em inglês como descrição de um processo geral de 

transmissão, mas há um sentido implícito muito forte e amiúde 

predominante de respeito e obediência. 

 

É também interessante que se saiba que, ao se falar de tradições, lembramo-nos 

de valores e práticas que estão enraizados em uma sociedade e que esse conceito tem 
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ligações profundas com outro, como cultura e folclore. À cultura por exemplo, 

poderíamos dar um simples significado, afirmando que é tudo aquilo realizado pelo 

homem. Porém, seu significado é muito abrangente e vai além dessa definição bastante 

simplificada. O seu contexto é bem amplo, como afirma Williams (2007). O autor, no 

discorrer de sua obra, contextualiza a palavra cultura, afirmando que esta possuía uma 

série de significados, como por exemplo, cuidar, habitar, honrar com veneração e 

proteger. Além do mais, o seu sentido primordial seria referente à lavoura, ou seja, o 

cuidado com o crescimento natural. Com o passar dos séculos, a palavra foi se abrangendo 

e ganhando novo sentido, sem, porém, perder os anteriores. Cultura passou a estar ligada 

à civilização, que, nos tempos atuais, designa um estado ou condição consumada de vida 

social organizada. A cultura, com o passar dos séculos, teve a sua palavra adquirindo um 

sentido humano e, consequentemente, mais abrangente. Vale salientar que o principal uso 

dessa palavra no século XIX era ainda sinônimo de civilização. Havia o sentido abstrato 

de um processo geral de se tornar “civilizado” ou “cultivado”. Foi necessário, portanto, 

falar de culturas no plural e não somente de uma única cultura, uma vez que a mesma já 

tinha expandido o seu significado com o passar dos tempos e era ligada à palavra 

civilização.  

Como se pode perceber, definir a palavra cultura não é uma tarefa simples. 

Segundo Canedo (2009): “A cultura evoca interesses multidisciplinares, sendo estudada 

em áreas como sociologia, antropologia, história, comunicação, administração, economia, 

entre outras. Em cada uma dessas áreas, é trabalhada a partir de distintos enfoques e usos” 

(CANEDO, 2009, p. 04). Isso prova justamente o que fora dito por Williams ao referir-

se sobre cultura: “parte desta complexa distinção semântica se deve ao próprio 

desenvolvimento histórico do termo. A palavra cultura vem da raiz semântica colore, que 

originou o termo em latim cultura, de significados diversos como habitar, cultivar, 

proteger, honrar com veneração” (WILLIAMS, 2007, p. 117). Até então, o termo cultura 

ainda não tinha um significado que estivesse totalmente ligado ao ser humano, pois ela 

falava de objetos e não se preocupava, por exemplo, se um indivíduo sofreria caso lhe 

roubassem sua identidade cultural. Essa consciência foi adquirida aos poucos quando a 

palavra abrangeu-se de tal forma que passou a ser estudada em diversas áreas como 

afirmou Canedo em seu artigo.  Dessa maneira, cultura e tradição tomaram um rumo de 

proximidade. 

Podemos observar que cultura e tradição estão ligadas por uma base bastante 

coerente no que diz respeito às suas raízes. Todas as sociedades possuem as suas 
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tradições, seus costumes e sua cultura, que é justamente aquilo que diz respeito à história 

de um povo, como esse povo se comunica, como honram seus familiares e seu povo em 

geral, a maneira como cultiva seu país, Estado, cidade, etc. Dentro de todo esse contexto 

existe uma tradição a ser analisada e também questionada. Por que as tradições patriarcais 

e do luto existem? Elas nasceram simplesmente do nada ou foram inventadas? É o que 

iremos analisar neste capítulo, com base em autores que falam do processo das tradições.  

As tradições têm várias perspectivas de estudo. Por exemplo, no ramo da 

Sociologia, Max Weber, apud Silva & Silva, em Dicionário de Conceitos Históricos 

(2006), afirma que na perspectiva sociológica, a tradição tem a função de preservar para 

a sociedade costumes e práticas que já demonstraram ser eficazes no passado. Isso 

significa que os comportamentos tradicionais consistem em formas puras de ação social, 

isto é, são as atitudes que os indivíduos tomam em sociedade, sendo orientadas pelo 

hábito, pela noção de que um fato sempre foi assim. Claro que, dessa maneira, o próprio 

indivíduo não pensa nas razões de seu comportamento, já que muitas de suas ações são 

inconscientes. De tanto se repetir algo, ele acaba tornando-se comum. O mesmo ocorre 

com o comportamento dentro das tradições do patriarcalismo e do luto. Mas é interessante 

nos fazermos uma pergunta: como foi que essas tradições surgiram? Como se 

organizaram? Quem as inventou? E por quê?  

Hobsbawm & Ranger, em sua obra A invenção das tradições (2002, p. 09), 

diferenciaram as tradições dos costumes, cada um com sua peculiaridade. E dentro das 

tradições, existem as “tradições inventadas”, que os autores definiram assim: 

 

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca 

indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, 

construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram 

de maneira mais difícil de localizar num período limitado e determinado 

de tempo – às vezes coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram 

com enorme rapidez. 

 

De fato, não é fácil saber ao certo, ter certeza qual o período exato em que 

surgiram as tradições. O que se tem certeza é que elas causam um forte impacto em todas 

as culturas e não é fácil descartá-las. Quando alguém ou um grupo ousa rompê-las, as 

críticas vêm de forma brutal e até mesmo cruel. Outros vão achar normal essa ruptura, 

argumentando que as coisas devem mudar, que ninguém é obrigado a seguir tradições, 

rituais, etc. Mas existe também uma forte tendência humana a se conectar com aquilo que 

é do passado e muitas vezes isso ocorre de forma inconsciente. Assim, a mente humana, 
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ao se voltar para o passado, muitas vezes quer manter aquilo que já existe, seja por puro 

medo de uma mudança seja por querer preservar o nome de uma família. As tradições 

foram inventadas ao longo dos séculos e seria interessante se perguntar o que de fato são 

essas tradições inventadas. Hobsbawm & Ranger (2002, p. 09) afirmam: 

 

Por “tradição” inventada entende-se um conjunto de práticas, 

normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais 

práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 

e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.  

 

É justamente o perpetuar da repetição que muitos visam e querem para os seus 

descendentes, ou seja, que as tradições que foram construídas não se rompam, mesmo 

com o passar dos anos. 

Na literatura são vistos também, em obras, vários exemplos de tradições que são 

impostas, que passam de pais para filhos e que, mesmo sem querer, os filhos são 

obrigados a seguir as tradições de suas famílias. Exemplo claro disso são as obras que 

serão trabalhadas nesta dissertação, A casa de Bernarda Alba, escrita em 1936 e Como 

água para chocolate, escrita em 1989. Nessas obras, as filhas são obrigadas a seguirem 

as tradições impostas por suas mães. Mas como uma tradição pode interferir tanto na vida 

de um ser humano? Quem determinou que deveria ser assim? Será que com o tempo essas 

tradições inventadas não ficariam artificiais como afirmam Hobsbawm & Ranger? Pelo 

fato de as tradições serem inventadas, com o passar do tempo, a sua continuidade pode se 

tornar bastante artificial, devido a sua imposição, somente para manter o que já existe, 

sem uma explicação lógica, plausível. É o que podemos observar nas palavras de 

Hobsbawm & Ranger (2002, p. 10): 

 

Contudo, na medida em que há referência a um passado histórico, as 

tradições “inventadas” caracterizam-se por estabelecer com ele uma 

continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a 

situações novas que ou assumem a forma de referência a situações 

anteriores quase que obrigatória. É o contraste entre as constantes 

mudanças e inovações do mundo moderno e a tentativa de estruturar de 

maneira imutável e invariável ao menos alguns aspectos da vida social 

que torna a “invenção da tradição” um assunto tão interessante para os 

estudiosos da história contemporânea.  

 

Estudar as tradições é desafiador, uma vez que, como mencionaram os autores, 

existe uma tentativa de mantê-las, mesmo na contemporaneidade. É a partir desse ponto 
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que vamos diferenciando a tradição do costume. Enquanto a tendência das coisas é mudar 

com o passar dos anos, as tradições podem continuar como elas são. Porém, o costume 

pode ser modificado, como é possível perceber nas palavras que seguem, em Hobsbawm 

& Ranger (2002, p. 10):  

 

A “tradição” neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do 

“costume”, vigente nas sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e a 

característica das “tradições”, inclusive das inventadas, é a 

invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se referem impõe 

práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição. O 

“costume”, nas sociedades tradicionais tem a dupla função de motor e 

volante. Não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora 

evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer 

compatível ou idêntico ao procedente.  

 

Os costumes, que estão inseridos nas tradições, são mudados ao longo dos anos, 

até porque não teria como ser diferente. Os tempos mudam, as pessoas mudam e os 

interesses também. É o que os autores afirmam: 

 

O “costume” não pode se dar ao luxo de ser invariável, porque a vida 

não é assim nem mesmo nas sociedades tradicionais. O direito comum 

ou consuetudinário ainda exibe essa combinação de flexibilidade 

implícita e comprometimento formal com o passado. Nesse aspecto, 

aliás, a diferença entre “tradição” e “costume” fica bem clara. 

“Costume” é o que fazem os juízes; “tradição” (no caso, tradição 

inventada) é a peruca, a toga e outros acessórios e rituais formais que 

cercam a substância, que é a ação do magistrado (HOBSBAWM & 

RANGER, 2002, p. 10). 

 

Compreendendo melhor a diferença entre tradição e costume, vamos ver aqui 

alguns exemplos para que haja maior claridade dessas ideias. Hobsbawm & Ranger 

(2002, p. 13), afirmam o seguinte: 

 

Houve adaptação quando foi necessário conservar velhos costumes em 

condições novas ou usar velhos modelos para novos fins. Instituições 

antigas, com funções estabelecidas, referências ao passado e linguagens 

e práticas rituais podem sentir necessidade de fazer tal adaptação: a 

Igreja Católica, frente aos novos desafios políticos e ideológicos e às 

mudanças substanciais na composição do corpo de fiéis (tais como o 

aumento considerável de mulheres tanto entre os devotos leigos quanto 

nas ordens religiosas); os exércitos mercenários frente ao alistamento 

compulsório; as instituições antigas, como os tribunais, que funcionam 

agora nem outro contexto e às vezes com funções modificadas em 

novos contextos.  
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O que se pode observar em Hobsbawm & Ranger é que as muitas tradições, apesar 

de serem chamadas de “inventadas”, ou seja, que surgiram sem um ano e sem um tempo 

definidos, estabelecem-se com enorme rapidez nas sociedades. E da mesma forma que 

elas podem ser boas para um determinado grupo de pessoas, elas podem ser ruins para 

outro grupo. Tudo dependerá da visão de mundo que se tem, das experiências de vida, do 

conjunto de acontecimentos na vida das pessoas, enfim, de uma série de fatores que não 

são vistos de maneira isolada e sim, em conjunto. 

Podemos perceber que a decadência dos costumes inevitavelmente modifica a 

“tradição” à qual ele geralmente está associado. Ambos estão interligados e, à medida que 

o primeiro vai se modificando, interfere no segundo de forma gradativa. E, falando em 

tradições, podem ser citadas aqui as cidades dos interiores, nas quais, de uma maneira 

geral, existe uma tendência mais forte de se manter as tradições, diferenciando um pouco 

dos grandes centros urbanos. A vida urbana tem outras preocupações, uma cobrança 

maior, seja de trabalho ou de estudo, uma rotina diferenciada das cidades interioranas e, 

consequentemente, um desgaste, um estresse maior. Muitas pessoas não se preocupam 

em saber de lendas, por exemplo, em conhecê-las. Nas cidades pequenas, como a vida é 

mais pacata e dispõe de menos atividade para a população, essas lendas tomam conta da 

memória coletiva, uma vez que são repetidas várias vezes por muitas gerações. E é 

também a partir dessa herança que temos as tradições. Sobre a memória coletiva 

Halbwachs (2006, p. 30), escreveu: 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivermos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 

jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 

materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em 

nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. 

 

O escrito de Halbwachs é bastante compreensível quando ele fala dessa lembrança 

coletiva, ou seja, quando ele afirma que algo não acontece de forma isolada, mesmo tendo 

ocorrido com uma pessoa.  Por não estarmos sós, geralmente contamos aos outros muitos 

fatos que vivenciamos. Essa vivência, ainda que o outro não tenha visto nem vivido, ficará 

guardada em sua memória. Quem está de fora pode ter uma percepção maior e melhor 

das coisas e pode ajudar o outro a compreender de maneira mais clara o que se passa ou 

o que se passou. Ao se falar das tradições por exemplo, mesmo que uma determinada 

história tenha acontecido com uma única pessoa, não é possível que essa história fique 
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isolada. Sempre haverá pessoas para testemunhá-las e falar sobre elas. É justamente por 

isso que a memória coletiva vai sendo construída. Ainda falando sobre essa memória, 

Halbwachs (2006, p. 30), detalha: 

 

Chego a Londres pela primeira vez e por ali passeio em muitas ocasiões, 

ora com um companheiro, ora com outro. Ora, um arquiteto, que atrai 

minha atenção para as edificações, suas proposições, sua disposição. 

Ora com um historiador, de quem fico sabendo que essa rua foi traçada 

em tal época, que essa casa viu nascer uma personalidade conhecida, 

que aqui ocorreram incidentes dignos de nota.  

 

É notável que a cada lugar que se vá existe a memória coletiva. Ao se falar com 

as pessoas, elas vão lembrando de algo que ocorreu ou contando uma história que se passa 

ou se passou naquele lugar. A memória é a riqueza de um povo, de uma sociedade e sem 

ela não seria possível o resgate de cada fato ocorrido, de cada detalhe lembrado por uns, 

esquecido por outros. Toda vez que há um encontro entre indivíduos, há o resgate das 

memórias, que muitas vezes ficam adormecidas dentro de cada um. O importante nas 

relações humanas é que, enquanto a raça humana existir, sempre haverá alguém para 

contar algo novo, para resgatar aquilo que se imagina ter perdido, para recontar histórias. 

Essa é a memória coletiva. Uma memória que é lembrada através das gerações. As 

tradições vão surgindo também, a partir dessas memórias, pois para que elas existam é 

preciso que resgastes sejam feitos constantemente, ação intrínseca aos seres humanos: o 

resgate do passado. O que seria da humanidade se não houvesse essa memória coletiva? 

Obviamente que uma pessoa só não iria dar conta de todas as memórias, dos fatos 

ocorridos, etc. Com quem ela compartilharia esse leque de ricas informações e com quem 

ela trocaria experiências e aprenderia? De fato, uma única pessoa seria impossível. A 

memória individual do ser humano junta-se à coletiva para recordar, adquirir 

experiências, aprender. 

Em suma, muitas tradições, além de terem uma grande carga religiosa, foram 

também inventadas pelos indivíduos, a fim de se dar continuidade nos interesses comuns. 

E a partir daí há inúmeras tradições, desde a maneira de se vestir até um processo de luto, 

por exemplo. E é justamente a tradição do luto que será uma das questões abordadas e 

analisadas neste trabalho, através das obras A casa de Bernarda Alba, e Como água para 

Chocolate. Não somente a questão do patriarcalismo será analisada, como também 

questões de comportamento. Por exemplo, as matriarcas da família, apesar de mulheres, 

adotam um comportamento patriarcal, imitando o modelo masculino. Por que é mantida 
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uma tradição patriarcal e não uma matriarcal? Essas questões devem ser cuidadosamente 

analisadas, a fim de chegarmos às soluções procuradas dentro do universo feminino. É 

através dele que iremos ver questões como luto, patriarcalismo, castrações, humilhações, 

entre outras coisas para se manter as tradições de uma época. As duas obras, embora 

escritas em épocas distintas, como já foi visto, possuem características bastante similares 

entre as suas personagens, Bernarda Alba e Mamãe Elena; ambas lutam para manter as 

tradições dentro de suas famílias. A diferença é que na obra de Lorca, o mundo é visto de 

maneira interna, isto é, de dentro da casa, uma vez que não era permitido que as filhas de 

Bernarda Alba saíssem dela. Já na obra de Esquivel, apesar de Elena ser autoritária, as 

filhas podiam sair de casa, dando a elas a oportunidade de verem a vida e as coisas que 

estão acontecendo a sua volta. Mas ainda assim a repressão sofrida pelas filhas de Elena 

é forte e não pode ser questionada por nenhuma, já que segundo a tradição, deve-se 

obedecer sem questionar o porquê dos fatos. Assuntos como sexualidade e emancipação 

são tabus em ambas as obras. As filhas e os demais ao redor, mas sobretudo as filhas, 

apenas devem obedecer a tudo que lhes é imposto, comprovando o mantimento das 

tradições. É claro que, por trás de uma tradição, há algo que se chama comportamento. E 

essas posturas patriarcais e do luto serão abordadas nos capítulos seguintes. Ao falar sobre 

tradições, falar-se-á sobre a tradição do luto, além do comportamento patriarcal das mães, 

tema central desta análise. Por que foi adotado um comportamento patriarcal pelas 

mulheres das obras, quando elas poderiam ter optado por um modelo mais justo? Por que 

existe a tradição do luto e por que ela é mantida com tanta determinação em determinadas 

culturas? São questões que serão debatidas e analisadas, com o intuito de se chegar a 

conclusões de base e lógicas. 

 

 

2.2 A permanência do patriarcalismo nas sociedades 

Como já abordamos anteriormente, as tradições fazem parte da cultura da nossa 

sociedade, apesar de não existir uma data determinada para o seu surgimento, assim como 

quem as inventou. Dentro das tradições existem inúmeras que foram inventadas para 

satisfazer e privilegiar um determinado grupo de acordo com os seus interesses. As 

tradições vão, portanto, mantendo-se com o passar dos séculos, ainda que muitas delas se 

tornem ultrapassadas e ilógicas para aqueles que dão menos importância a esse assunto e 

pretendem viver suas histórias sem carregar o peso das tradições impostas. Sobre o 
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patriarcalismo, umas das mais antigas tradições, que consiste na prática na qual os homens 

exercem seu poder e soberania sobre aqueles que são classificados como abaixo dele 

(esposa, filhos, etc.). Nesse contexto, a mulher foi uma das que mais sofreu com o 

autoritarismo imposto pelo poder patriarcal, e, quando uma classe é oprimida e julgada 

inferior, a tendência é que ela ou aceite a sua inferioridade ou lute pelos seus direitos, 

com a finalidade de adquirir a igualdade, o respeito e a liberdade para agir, pensar, realizar 

suas vontades e exercer seus direitos.  

O patriarcalismo, entretanto, não deixou que a mulher fosse livre para fazer as 

próprias escolhas. Com o passar dos tempos, esse regime foi adquirindo força suficiente 

para reprimir, subestimar e castrar a mulher, desde o âmbito cognitivo até o sexual. Se 

ela representa todo o mal como querer reivindicar direitos para si? 

Para Engels (2000, p. 33), em sua obra El origen de la familia, la propriedad 

privada y el Estado, 

 

El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del 

sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las 

riendas en la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, 

en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de 

reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre 

todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y más aún en los de los 

tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y, en 

ciertos sitios, hasta revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho 

menos, abolida. 

 

Fica claro em Engels (2000, p. 33-34), que a questão materna para as mulheres 

consistiu em uma grande derrota para elas, uma vez que, sendo as mulheres as genitoras, 

o dever delas era de ficar em casa, cuidando dos afazeres domésticos, bem como de seus 

filhos e de seu marido. Não existiam muitas escolhas para as pessoas do sexo feminino, 

o que era bastante diferente para os homens, como mostram as palavras que seguem:  

 

El primer efecto del poder exclusivo de los hombres, desde el punto y 

hora en que se fundó, lo observamos en la forma intermedia de la 

familia patriarcal, que surgió en aquel momento. Lo que caracteriza, 

sobre todo, a esta familia no es la poligamia, de la cual hablaremos 

luego, sino la “organización de cierto número de individuos, libres y no 

libres, en una familia sometida al poder paterno del jefe de ésta. En la 

forma semítica, ese jefe de familia vive en plena poligamia, los esclavos 

tienen una mujer e hijos, y el objetivo de la organización entera es 

cuidar del ganado en un área determinada”. (Grifo do autor). 
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Essa citação do texto de Engels é fundamental para que se entenda que, quando se 

é livre, o indivíduo disfrutará de certos privilégios. Nesse contexto, era o homem que 

podia quase tudo, já que o capital estava em suas mãos. 

Engels (2000, p. 90-91), também explica em sua obra a divisão do trabalho, 

deixando claro qual é o papel do homem e o da mulher, quando afirma que: 

 

La división del trabajo es en absoluto espontánea: sólo existe entre los 

dos sexos. El hombre va a la guerra, se dedica a la caza y a la pesca, 

procura las materias primas para el alimento y produce los objetos 

necesarios para dicho propósito. La mujer cuida de la casa, prepara la 

comida y hace los vestidos; guisa, hila y cose. Cada uno es el amo en 

su dominio: el hombre en la selva, la mujer en la casa. Cada uno es el 

propietario de los instrumentos que elabora y usa: el hombre de sus 

armas, de sus pertrechos de caza y pesca; la mujer, de sus trebejos 

caseros. 

 

Essa divisão de trabalho ainda é comum nos nossos dias. É interessante perceber 

quando Engels comenta que a cada um dos sexos compete tomar conta de seu espaço, isto 

é, o homem, de seus objetos de caça e pesca; a mulher, da casa, dos filhos e de seus objetos 

de trabalho. Não é de se admirar muitas famílias, mesmo com o passar dos tempos, ter 

um comportamento similar à afirmação do autor, quando mulheres que não trabalham e 

ficam em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos, ficam também com toda a 

responsabilidade em educá-los, por exemplo. Muitos homens ainda seguem com o 

comportamento de que, trabalhar para sustentar a família é suficiente e cabe à mulher, 

que toma conta da casa, educar e fazer dos filhos pessoas de bem. Apesar de ultrapassado, 

essa postura é bastante vista no século XXI. Ou seja, significa dizer que, em vez das 

responsabilidades entre homens e mulheres serem juntas, eles ainda caminham separados, 

muitas vezes, havendo um medir de forças para se provar que um pode mais que o outro. 

Sendo a mulher apenas um objeto de reprodução e de criar os filhos e cuidar da 

família, como corroboram Lerner e Beauvior, a última em sua obra O segundo sexo: fatos 

e mitos (1960), a mulher não era dotada de liberdade para escolher. Muitas mulheres 

também eram escravas e a escravidão consiste em uma das piores formas de retaliação do 

ser humano, pois simplesmente não se tem escolha.  

Ao dar continuidade às questões patriarcais, Lerner (1990, p. 04), em sua obra La 

creación del patriarcado, apesar de o número de mulheres ser consideravelmente maior 

do que o dos homens, elas ainda são tratadas como se fossem minorias. É o que se 

depreende de Lerner quando a autora afirma que: 
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Se ha impedido que las mujeres contribuyeran a escribir la Historia, es 

decir, al ordenamiento e interpretación del pasado de la humanidad. 

Como este proceso de dar sentido resulta esencial para la creación y 

perpetuación de la civilización, inmediatamente podemos ver que la 

marginación de las mujeres en este esfuerzo nos sitúa en un lugar único 

y aparte. Las mujeres somos mayoría y en cambio estamos 

estructuradas en las instituciones sociales como si fuésemos una 

minoría.  

 

Esse tratamento que as mulheres tiveram e têm até hoje como sendo uma minoria, 

uma vez que eram tratadas de forma desigual e muitas vezes indiferente, se perpetua mais 

do que se possa imaginar, já que o mundo permanece dominado pelo universo masculino. 

Mas ainda com toda a repressão que sofreram e sofrem até os nossos dias, elas, aos poucos 

e a duras penas, foram construindo sua história, como podemos perceber em Lerner 

(1990, p. 04): 

 

Si bien este y otros muchos aspectos de su prolongada subordinación a 

los hombres han victimizado a las mujeres, es un craso error intentar 

conceptualizarlas esencialmente como las víctimas. Hacerlo oscurece 

lo que debe asumirse como un hecho de la situación histórica de las 

mujeres: las mujeres son parte esencial y central en la creación de la 

sociedad, son y han sido siempre actores y agentes en la historia. Las 

mujeres han “hecho historia”, aunque se les haya impedido conocer su 

Historia e interpretar tanto la suya propia como la de los hombres. Se 

las ha excluido sistemáticamente de la tarea de elaborar sistemas de 

símbolos, filosofías, ciencias y leyes. No sólo se las ha privado de la 

enseñanza en cualquier momento histórico y en cualquier sociedad 

conocida, también se las ha excluido de la formación de teorías. 

 

A análise de Lerner é crucial para chegarmos a vários pontos necessários na 

elaboração deste trabalho, uma vez que se afirma que a mulher foi excluída de tudo aquilo 

que dizia respeito à filosofia, à ciência, ao ensino, etc. Se pensássemos dessa forma 

teríamos hoje uma sociedade feminina totalmente anulada e resignada. Até hoje ainda 

existem muitas mulheres que são submissas ao patriarcalismo, mesmo com algumas 

conquistas já obtidas como, por exemplo, a oportunidade de trabalhar e ser dona de sua 

vida. O domínio masculino e o abuso de poder ocorre, apesar de todos os avanços do 

mundo moderno e das informações que se tem em relação ao respeito ao outro. Mas do 

lado feminino, podem haver inúmeras razões pelas quais as mulheres se submetem a 

continuar sendo tratadas como inferiores. Uma delas pode ser por questões de manter o 

status, isto é, mesmo ela tendo condições de se manter sozinha, se ela for casada com um 
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homem que tenha um maior prestígio socioeconômico, pode se submeter ao domínio 

masculino para manter essa posição social. Além do mais, essa mulher pode ter sido 

criada em uma família bastante tradicional que prezasse por esses valores, ou seja, de que 

o homem era superior a ela e que a ela cabia apenas lhe obedecer, independente de sua 

condição financeira. Cita-se a condição financeira porque algumas pessoas creem que 

dinheiro proporciona certa liberdade às pessoas, desde que se saiba usar a liberdade a seu 

favor e que se tenha consciência de seu valor. Caso contrário de nada adiantará a mulher 

ter independência financeira, quando a emocional é anulada. 

O patriarcalismo tem tanto poder sobre as sociedades, que o seu domínio é visto 

como normal, um domínio que não deve ser questionado. Mas o efeito em algumas 

mulheres foi exatamente o contrário. Pela repressão que sofriam através do poder 

patriarcal, elas começaram a se fazer notar e a se perguntar por que tinha que ser daquela 

forma. Não iria haver nunca um lugar na sociedade para elas? Será que a teoria de 

Pitágoras teria amaldiçoado o sexo feminino? Por que tanta diferença e hostilidade para 

com o sexo oposto se as mulheres também eram seres pensantes? A questão aqui é 

perceber que, desde os primórdios da humanidade existiu o poder patriarcal, que reprimia, 

humilhava e castrava o sexo feminino. Até os nossos dias esse poder é predominante, 

ainda que a mulher tenha se conscientizado da sua condição de pessoa, de ser pensante, 

que também pode fazer sua história, ir à luta, sem, no entanto, ser o sexo frágil como 

quiseram fazer dela. Mesmo assim, apesar de tantas conquistas femininas, percebe-se a 

dificuldade dessas vitórias, uma vez que a questão cultural é bastante forte, ou seja, muitas 

mulheres ainda acham natural serem dominadas pelos homens devido a sua fragilidade 

física e até mesmo por questões cognitivas, fato que tem levado os estudiosos a buscar 

uma explicação para esse atraso por parte das mulheres em conscientizar-se: 

 

[…] de su posición subordinada dentro de la sociedad. ¿Qué podía 

explicarlo? ¿Qué es lo que explicaría la “complicidad” histórica de las 

mujeres para mantener el sistema patriarcal que las sometía y para 

transmitir ese sistema, generación tras generación, a sus hijos e hijas? 

(LERNER, 1990, p. 05). 

 

O que observamos nos questionamentos de Lerner (1990), é o enorme espaço de 

tempo que a mulher passou para se conscientizar um pouco de que o seu papel na 

sociedade era tão importante quanto o do homem. E esse fato ocorreu exatamente porque 

os homens, em seu autoritarismo, privaram as mulheres de tudo, inclusive de estudar, que 

é justamente o que foi dito pela autora acima mencionada, quando afirma que o sexo 
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feminino foi excluído da tarefa de elaborar sistemas de símbolos, literaturas, leis, 

filosofias e ciências. O que poderíamos esperar quando se quer o poder e não se divide o 

mesmo com terceiros? Uma vez a mulher sendo excluída dos estudos, melhor dizer, das 

leituras, ela não teria como questionar nada, ou seja, lutar pelos seus direitos. Quando se 

tem acesso à leitura e se pratica, há uma abertura no campo dos pensamentos e 

inevitavelmente, os questionamentos surgem. À mulher lhe era privado esse direito para 

que ela não ousasse questionar decisão alguma tomada pelo sexo masculino e ficasse 

naquela mesma condição de dona de casa, aquela pessoa que jamais poderia trabalhar e 

teria que ficar submissa à vontade do pai, do marido, dos filhos homens e da sociedade 

patriarcal.  

A ideia de que o homem era superior, por várias razões que serão expostas no 

decorrer deste trabalho, fez com que ele reprimisse a mulher de tal maneira que, mesmo 

apesar de o tempo passar, a força do patriarcalismo faz com que os homens tenham ideias 

e pensamentos que acabem reprimindo o sexo oposto, a fim de que ele não ocupe o devido 

lugar e com a intenção de que o lugar desse homem não seja ocupado pela mulher. Mesmo 

hoje, muitas atitudes masculinas, isto é, patriarcais, são consideradas normais pelas 

próprias mulheres. Isso porque, como foi mencionado em Lerner (1990), a demora para 

que as mulheres (pouquíssimas) começassem a perceber que o tratamento que lhes davam 

não era o adequado, consistiu em um processo bastante demorado. E como o homem 

sempre procurava uma forma para reprimir as mulheres, a ideia patriarcal ficou na mente 

de muitas mulheres como sendo forma correta de comportamento. 

As perguntas feitas por Lerner em sua obra são de grande relevância para a análise 

que será feita das obras A casa de Bernarda Alba e Como água para chocolate, uma vez 

que são as filhas de Bernarda Alba e Mamãe Elena, sobretudo as caçulas, que sofrem com 

o sistema patriarcal, que é mantido pelas próprias matriarcas. O intrigante é justamente a 

atitude patriarcal na pele das personagens de Bernarda Alba e Mamãe Elena, que adotam 

um comportamento igual ao dos homens, exercendo seu poder de maneira autoritária e 

castradora, sem o mínimo de respeito para com as vontades de suas filhas.  

Mais adiante, Lerner (1990, p. 05), baseada em anos de estudo sobre o 

patriarcalismo, responde às perguntas feitas anteriormente quando afirma: 

 

Ambas preguntas son de gran magnitud y molestas, y parecen conducir 

a respuestas que prueban la victimización de las mujeres y su 

inferioridad básica. Creo que es esta la causa de que las pensadoras 

feministas hayan formulado antes dichas preguntas, si bien el saber 
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masculino tradicional nos ha dado la respuesta patriarcal: las mujeres 

no han producido avances importantes en el conocimiento a causa de su 

preocupación, determinada por la biología, por la crianza de los hijos y 

por la afectividad, lo que las llevó a una situación de “inferioridad” en 

lo que atañe al pensamiento abstracto. En cambio yo parto del 

presupuesto de que hombres y mujeres son biológicamente distintos, 

pero que los valores y las implicaciones basados en esta diferencia son 

consecuencia de la cultura. 

 

A conclusão da autora em relação à diferença entre homens e mulheres responde 

aos anseios que tenho para com a realização deste trabalho. Segundo os estudos de Lerner 

(1990), as diferenças entre homens e mulheres vão além da biológica, passando para o 

nível cultural. Ou seja, fica comprovado que a questão cultural consiste em uma grande 

solidez na vida dos indivíduos, justamente como já foi ressaltado no primeiro capítulo. 

Cultura e tradição caminham juntas e esse pensamento em relação à mulher, que ela seria 

inferior, vem desde os primórdios do mundo. Sendo também a diferença de tratamento 

para com a mulher um processo da cultura, não poderíamos deixar de ressaltar que houve 

também um processo histórico como base dessa diferença. É o que se percebe nas palavras 

que seguem, em que Lerner (1990, p. 05-06), compartilha da maioria das pensadoras 

feministas: 

 

[…] de que el patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un 

inicio en la historia. Si es así, puede acabarse gracias al proceso 

histórico. Si el patriarcado fuera “natural”, es decir, que estuviera 

basado en un determinismo biológico, entonces cambiarlo supondría 

modificar la naturaleza. 

 

A questão histórica foi sempre algo mencionado em obras que falam do domínio 

patriarcal. Embora Lerner tenha suposto que poderia ter sido fácil romper com esse 

domínio, uma vez que o mesmo estava também baseado no processo histórico, a raiz do 

patriarcalismo é bem mais profunda do que se pode imaginar. A própria Lerner (1990), 

comenta que, para descobrir essa raiz, teve que realizar um estudo desde os tempos de 

antes de Cristo, que diz que se de fato era verdade que a subordinação feminina antecedeu 

à civilização ocidental, a investigação da autora deveria, portanto, começar no quarto 

milênio antes de Cristo. E isso a conduziu a investigar juntamente com uma historiadora 

norte-americana especializada no século XIX. Ela, Lerner, passou os últimos oito anos 

trabalhando na história da antiga Mesopotâmia com a intenção de responder àquelas 

perguntas que, ao modo dela, são essenciais para criar uma teoria feminista da história. 
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Ainda que as questões relativas à origem a interessavam inicialmente, logo ela 

compreendeu que eram muito importantes também as questões sobre o processo histórico 

pelo qual se estabeleceu e se institucionalizou o patriarcalismo. 

Como o patriarcalismo está inserido nas tradições, vale salientar uma passagem 

da obra de Lerner (1990, p. 11), quando a mesma afirma que: 

 

Los tradicionalistas, tanto los que trabajan dentro de un ámbito religioso 

como “científico”, han considerado la subordinación de las mujeres un 

hecho universal, de origen divino, o natural y, por tanto, inmutable. Así 

que no hay que cuestionárselo. Lo que ha sobrevivido lo ha logrado 

porque era lo mejor; lo que sigue debería continuar siendo igual. 

 

É justamente por causa das tradições, que muitas pessoas, mesmo nos tempos de 

hoje, ainda pensem que a subordinação feminina é natural, por exemplo. Quando Lerner 

fala sobre a questão divina, entende-se perfeitamente como a Igreja Católica exerceu o 

poder patriarcal sobre os indivíduos. Simplesmente era colocado como regra que a vida 

eram como era por vontade divina essa vontade não poderia ser questionada, muito menos 

desrespeitada, senão a pessoa seria severamente castigada por Deus. Assim, os indivíduos 

adotaram a maioria das imposições feitas pela Igreja fazendo delas verdades absolutas. 

Os que ousavam ir contra eram queimados nas fogueiras, como acontecia na “Santa 

Inquisição”. Como mudar, portanto, uma tradição que existe desde os primórdios do 

mundo? 

Ainda falando sobre a questão religiosa, Brown em seu livro Corpo e Sociedade: 

o homem, a mulher e a renúncia sexual no início do cristianismo (1990), explica como 

era o poder exercido pela Igreja Católica para submeter os seguidores desta instituição. 

Em seus capítulos, Brown explicita como era visto o corpo, o sexo, o homem e a mulher 

perante à sociedade. Como a Igreja exercia forte poder sobre o Estado, ela ditava e 

impunha as regras e os demais deveriam obedecer, uma vez que descumpri-las, além de 

um desrespeito a uma entidade, levaria o indivíduo a ser condenado ao inferno por ser um 

eterno pecador. Brown (1990, p. 35), comenta que: 

 

No mundo pagão do século II d.C, concedia-se um grau acentuado de 

tolerância aos homens, tanto na questão do homossexualismo quanto 

em seus casos amorosos antes e fora do casamento. Mas enfatizar 

apenas esse fato é banalizar o sentido das modificações ocorridas nos 

séculos posteriores. Não basta falar de ascensão do cristianismo no 

mundo romano simplesmente em termos da passagem de uma 

sociedade menos repressiva para outra mais repressiva. O que estava 
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em jogo era a mudança sutil na percepção do próprio corpo. Os homens 

e mulheres dos séculos subsequentes não apenas foram cercados por um 

conjunto diferente e mais rigoroso de proibições. Passaram também a 

ver seus próprios corpos sob um prisma diferente. 

 

Através de Brown e de outros estudiosos sobre patriarcalismo e religiosidade, é 

notável o poder que a Igreja exercia. É tanto que, até as posições sexuais, eram 

determinadas por essa instituição. É o que mostram as palavras de Brown (1990, p. 28-

29): 

As atitudes estoicas diante do coito conjugal ignoravam 

deliberadamente a possibilidade da satisfação erótica, fixando os olhos 

nos gestos graves e resolutos do homem público. Até o quarto conjugal 

devia ser “uma escola de comportamento ordeiro”. No momento do 

coito, não se devia permitir que os corpos da elite provocassem sequer 

um torvelinho casual na correnteza solene que fluía de geração para 

geração através do leito conjugal. (Grifo do autor).  

 

Ainda em Brown (1990, p. 28), é afirmado que: "a adoção de uma multiplicidade 

de posições sexuais era uma forma de ter relações ilícitas aos olhos da grande Mãe da 

humanidade, a ‘Natureza:’ “os homens inventavam outras posições como resultado da 

lascívia, da licenciosidade e da embriaguez.” Não é, portanto, em vão que o título do livro 

de Brown é Corpo e sociedade: o homem, a mulher e a renúncia sexual no início do 

cristianismo. O livro vai abordando as questões impositivas que a Igreja Católica tinha, a 

fim de manter o seu poder perante os indivíduos, e, com o fator do poder, ela vai 

exercendo a sua autoridade patriarcal sobre a sociedade. Como na instituição, os homens 

eram os dominantes, não é de se admirar que, ainda que os homens sofram repressões, a 

mulher continuava sendo vista como inferior e submissa ao homem. 

Mas será que alguma vez houve algum outro tipo de sociedade, isto é, uma 

sociedade na qual as mulheres foram as dominantes? Houve uma sociedade matriarcal? 

O estudo de Lerner é muito importante para se compreender a origem do patriarcalismo. 

É através de perguntas e respostas que a autora cuidadosamente responde sobre o poder 

masculino, que foi dominante desde os primórdios da história. Existem sim, algumas 

hipóteses de que pode ter havido alguma vez, uma sociedade matriarcal, ou seja, 

sociedade cuja mulher era quem ditava as regras e todos os que pertenciam a essa 

sociedade, deveriam respeitar todas as ordens e regras do sexo feminino. Lerner (1990, 

p. 11), porém, esclarece o seguinte, no que diz respeito à suposição de sociedades 

matriarcais: 
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Para quienes critican las explicaciones patriarcales, la siguiente 

pregunta por orden de importancia es: si la subordinación femenina no 

era universal entonces, ¿existió alguna vez un modelo alternativo de 

sociedad? Esta pregunta se ha convertido con frecuencia en la búsqueda 

de una sociedad matriarcal en el pasado. Ya que muchas de las 

evidencias de esta búsqueda proceden de los mitos, la religión y los 

símbolos, casi no se ha prestado atención a los testimonios históricos. 

 

Segundo os estudos da autora austríaca, as antropólogas feministas colocaram em 

dúvida essas antigas gerações, que sustentavam que a dominação masculina era 

virtualmente universal em todas as sociedades conhecidas, por serem assunções 

patriarcais na parte dos etnógrafos e investigadores dessas culturas. Quando essas 

antropólogas revisaram os dados ou fizeram o seu próprio trabalho de campo, elas 

encontraram que a dominação masculina não é nem muito menos universal. Existiram 

sociedades nas quais a assimetria sexual não comporta conotações de domínio ou 

subordinação. As tarefas eram realizadas por ambos os sexos e isso resultava 

indispensável para a sobrevivência do grupo. Em muitos aspectos se considera que tanto 

homens quanto mulheres possuíam o mesmo status. Nessas sociedades se acredita que os 

sexos são “complementários”, isto é, têm papéis diferentes, porém são iguais. Isso quer 

dizer que, ainda que não tenham existido sociedades totalmente matriarcais, havia aquelas 

nas quais tanto homens como mulheres viviam sob uma mesma perspectiva, na qual o 

status era igual para os dois, já que faziam as mesmas tarefas, sem haver, pois, uma 

subordinação. Esse aspecto é bastante relevante para se compreender que não só se viveu 

do patriarcalismo, embora o domínio masculino, devido às tradições, tenha ganhado força 

e permanecido em nossas culturas até os nossos dias. Sobre esse domínio, Lerner (1990, 

p. 11), argumenta: 

 

La defensa tradicional de la supremacía masculina basada en el 

razonamiento determinista biológico ha cambiado con el tiempo y ha 

demostrado ser extremadamente adaptable y flexible. Cuando en el 

siglo XIX empezó a perder fuerza el argumento religioso, la explicación 

tradicional de la inferioridad de la mujer se hizo “científica”. Las teorías 

darvinianas reforzaron la creencia de que la supervivencia de la especie 

era más importante que el logro personal. 

 

Quando os argumentos não se sustentam mais em bases religiosas, o campo 

científico vem à tona com a teoria de Darwin, que construiu a teoria da seleção natural. 

Esta defende a ideia de que aqueles que melhor se adaptam ao meio têm mais chance de 

sobreviver e deixam, portanto, um número maior de descendentes. A cada leitura feita da 
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obra de Lerner, é totalmente compreensível que ela tenha citado em seus estudos o 

britânico Charles Darwin, uma vez que ela também falará, segundo os estudos que 

realizou, da superioridade masculina em relação à força física por exemplo. Dessa forma, 

seria o homem o indivíduo mais fácil de adaptação ao meio, uma vez que a força física 

que possui lhe dá mais oportunidades de sobrevivência do que as mulheres, tidas como 

as frágeis.  

Todos esses dados são cruciais para a construção deste trabalho. Porém, há um 

que é de grande importância para este capítulo que é a pergunta feita por Lerner (1990, p. 

11) que é: “cómo, cuándo y por qué se produjo la subordinación de las mujeres.” Na 

verdade, existem várias teorias para sustentar essa subordinação e uma delas seria o fato 

de a mulher ter uma capacidade reprodutiva, algo que não é possível para um homem. 

Sendo dessa forma, como à mulher lhe fora dado o “privilégio” da maternidade, esse, 

juntamente com o cuidar dos filhos seria o principal objetivo dela. Isso porque a função 

maternal das mulheres é compreendida como uma necessidade da espécie, já que se não 

fosse dessa forma, as sociedades não teriam conseguido chegar aonde estão, ou seja, não 

teriam sobrevivido, a não ser que a maioria das mulheres não tivessem se dedicado na 

maior parte da sua vida adulta, a ter e a cuidar dos filhos; outra teoria que pode sustentar 

as perguntas feitas é o fato da diferença física entre homens e mulheres, isto é, o homem 

é mais forte, capaz de correr mais rápido, carregar mais peso e, junto com sua 

agressividade, se tornaria um grande caçador. Dessa forma, é do homem a habilidade de 

ser um guerreiro. É ele quem leva o alimento às suas tribos, que protege a integridade de 

sua família e consequentemente, o respeito e a honra são atribuídos a ele.  

Para corroborar que o mundo fora dominado pelos homens, Beauvoir (1960, p. 

81), em seu clássico O segundo sexo: fatos e mitos, fala o seguinte: 

 

O mundo sempre pertenceu aos machos. Nenhuma das razões que nos 

propuseram para explicá-lo nos pareceu suficiente. É revendo à luz da 

filosofia existencial os dados da pré-história e da etnografia que 

poderemos compreender como a hierarquia dos sexos se estabeleceu. Já 

verificamos que quando duas categorias humanas se acham em 

presença, cada uma delas que impor à outra sua soberania; quando 

ambas estão em estado de sustentar a reivindicação, cria-se entre elas, 

seja na hostilidade, seja na amizade, sempre na tensão, uma relação de 

reciprocidade. Se uma das duas é privilegiada, ela domina a outra e tudo 

faz para mantê-la na opressão. Compreende-se pois que o homem tenha 

tido vontade de dominar a mulher. Mas que privilégio lhe permitiu 

satisfazer essa vontade? 
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A pergunta feita por Beauvoir pode perfeitamente ser respondida por Lerner, 

como vimos anteriormente, onde ela cita as várias razões pelas quais as mulheres são 

consideradas inferiores aos homens. Lerner falou sobre isso e também Beauvoir (1960, 

p. 82), quando a mesma fala da questão de a mulher possuir atributos físicos bem distintos 

dos do homem: 

 

Quanto às mulheres normais, a gravidez, o parto, a menstruação 

diminuía sua capacidade de trabalho e condenavam-nas a longos 

períodos de impotência. Para se defender contra os inimigos, para 

assegurar sua manutenção e a da prole, necessitavam da proteção dos 

guerreiros, e do produto da caça, da pesca a que se dedicavam os 

homens; como não havia evidentemente nenhum controle de 

nascimentos, como a natureza não assegura à mulher períodos de 

esterilidade como às demais fêmeas de mamíferos, as maternidades 

repetidas deviam absorver a maior parte de suas forças e de seu tempo. 

 

A maternidade é mencionada algumas vezes nas obras de Lerner e Beauvoir como 

um empecilho na vida da mulher. Portanto, a necessidade de a mulher ter que dedicar 

praticamente todo o seu tempo aos filhos. Antes de ter filhos, a mulher tinha que se 

resguardar tanto na menstruação como também durante a gravidez, uma vez que, não 

possuindo a mesma força física de um homem, qualquer esforço maior durante esses 

períodos poderia lhe causar danos. Ainda sobre essa questão de que as tarefas femininas 

são bem distintas das masculinas, fazendo com que a mulher seja um ser anulado e sem 

gosto pela vida, Beauvior (1960, p. 83), comenta que: 

 

A mulher que engendra não conhece, pois, o orgulho da criação; sente-

se o joguete passivo de forças obscuras e o parto doloroso é um acidente 

inútil e até importuno. Mais tarde deu-se maior importância ao filho. 

Contudo, engendrar, aleitar não são atividades, são funções naturais; 

nenhum projeto nelas se empenha. Eis por que nelas a mulher não 

encontra motivo para uma afirmação altiva de sua existência: ela 

suporta passivamente seu destino biológico. 

 

Mas será que a mulher poderia ter plena satisfação se só lhe destinaram o cuidar 

da casa, da família e das crianças? Creio que isso nunca tenha sido o bastante para muitas 

delas, uma vez que pode sim, haver a realização de ser mãe, ter uma casa, uma segurança. 

Mas também existe a realização no campo acadêmico e profissional e esse direito foi 

conquistado pelas mulheres a duras penas. Nada lhes foi dado. Tudo que as mulheres até 

hoje obtiveram foi conquistado com dissabores e horrores.  
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Dentro desse contexto, as relações de poder, que estavam geralmente sob o 

domínio masculino, não haveria chance para que o sexo oposto chegasse ao domínio 

dessas relações. Se ser mulher era sinônimo de inferioridade e fraqueza, imitar o modelo 

masculino, ainda que lhe custasse um alto preço, seria uma alternativa viável para a 

sobrevivência do sexo feminino. É como ocorre nas obras de García Lorca e Esquivel: 

Bernarda Alba e Mamãe Elena acabam adotando, ao perderem seus maridos, uma postura 

patriarcal, quando se espera o contrário delas, uma vez que são mulheres e também 

sentiram o gosto amargo da castração e repressão de seus desejos, como veremos nos 

capítulos seguintes, ao analisarmos as duas obras. Uma vez a mulher reconhecida com o 

sexo frágil porque não desfrutava de força física não igual a do homem), menstruava, 

engravidava e tinha filhos, impossibilitando-lhe muitas vezes de realizar as tarefas mais 

comuns, poderia ser contraditório que ela, ao exercer o ofício do poder, tivesse atitudes 

que não fossem iguais a dos homens, ou seja, atitudes castradoras e abusivas, a fim de 

mostrar a sua força perante os seus subordinados.  

Sabe-se também que houve mulheres que se rebelaram contra a autoridade 

masculina. Esse paradigma ia ser rompido em alguma época. Mas para essa ruptura, 

houve muita repressão, muitas mortes, dores ao extremo, sérios problemas nas famílias, 

entre muitas outras coisas. Ora, sendo o homem o provedor do lar, o capital financeiro 

era concentrado em suas mãos. É uma das teorias afirmadas por Bordieu em sua obra O 

poder simbólico (1989, p. 12), que, com o surgimento do capitalismo, sistema econômico 

que é baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e 

indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro, a repressão para com a mulher tenha 

aumentado bastante. A mulher não podia sequer pensar na palavra trabalho, imagine 

praticá-lo. Se o homem era o dono do capital, consequentemente era dono do poder e os 

que eram subordinados a ele lhe deviam respeito, mas acima de tudo, obediência. Bordieu 

(1989, p. 12) em sua obra, fala justamente dessa questão do poder econômico, que vai 

constituindo uma hierarquia e uma diferenciação dos interesses, onde ele afirma que: 

 

A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios 

de hierarquização: as frações dominantes cujo poder assenta no capital 

econômico, têm em vista impor a legitimidade da sua dominação quer 

por meio da própria produção simbólica, quer por intermédio dos 

ideólogos conservadores os quais só verdadeiramente servem os 

interesses dos dominantes por acréscimo, ameaçando sempre desviar 

em seu proveito o poder de definição do mundo social que detêm por 

delegação; a fração dominada (letrados ou “intelectuais” e “artistas”, 

segundo a época) tende sempre a colocar o capital específico a que ela 
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deve a sua posição, no topo da hierarquia dos princípios de 

hierarquização. (Grifo do autor).  

 

Na verdade, o poder mencionado por Bordieu é o poder de capital e esse gira em 

torno do dinheiro, ou seja, quanto mais dinheiro se tem, mais poder e maior a influência 

dos poderosos sobre as camadas menos privilegiadas. O problema é que com o domínio 

do poder, existe também o abuso do mesmo. Dificilmente se encontra dentro das 

sociedades, poderosos que não abusaram do poder que tinham, oprimindo as pessoas e 

tomando-lhes o bem mais precioso delas: a liberdade de pensamento e de expressão. É a 

resistência em não abrir mão daquilo que lhe pertence. Foi o que fizeram com as mulheres 

desde longa data.  As que se rebelaram pagaram um preço alto por tamanha ousadia. Tudo 

era bastante restrito e difícil para a mulher, visto que na verdade, a função feminina era 

para ser uma dona de casa exemplar e impecável, fosse essa mulher casada ou não. A 

segunda opção já podia gerar um problema familiar, pois sendo a mulher feita para ter 

filhos, como já fora mencionado, não casar e não ter filhos era uma afronta à sua natureza 

singela e frágil. Para a figura paterna, a mulher deveria, independente da idade que 

tivesse, ser obediente ao pai e consequentemente, obediente ao esposo, uma vez que o 

marido sustentava a casa, a família. Ela desfrutava da “regalia” de ser sustentada, de ter 

um porto seguro e, portanto, o mínimo que ela deveria fazer era satisfazer o marido, sendo 

uma ótima dona de casa e esposa, além de uma mãe impecável.  

A mudança da relação das mulheres com a sociedade, obviamente fez com que 

elas fossem enxergadas de uma forma bem distinta. Os tradicionais não aceitavam; já os 

mais modernos e que não seguiam à risca as tradições, apreciavam muito esse novo estilo 

de vida que surgia dentro das sociedades para desestruturar e romper com o estereótipo 

de que mulher não tinha as mesmas capacidades intelectuais e físicas do homem. Ao 

serem oprimidas e tratadas como um simples objeto, a mulher passou a questionar o 

porquê de tanta opressão, quando ela era dotada de inúmeros talentos, a começar pelas 

funções cognitivas. Desde quando que as funções cognitivas femininas eram menores ou 

menos importantes que as masculinas? O que se vê nas obras analisadas é exatamente o 

oposto: mulheres fortes e obstinadas defendendo os ideais patriarcalistas, impondo-se às 

suas próprias filhas. O que é visto tanto em A casa de Bernarda Alba quanto em Como 

água para chocolate, são figuras femininas que castram (as mães) e há também aquelas 

que se rebelam (as filhas caçulas), mostrando tanto a força física como a psicológica nas 

filhas. As personagens de Bernarda Alba e Mamãe Elena, além de agirem com atitudes 
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patriarcais, exercem uma enorme força psicológica no que diz respeito ao domínio e ao 

abuso de poder. 

 

 

2.3 O luto presente nos costumes e nas tradições: reverência ou hostilidade? 

A palavra comportamento é bastante curiosa e apresenta ainda dificuldades. 

Segundo Williams (2007), “o sentido principal que se destacou foi o de conduta ou 

postura pública” (p. 97). Isso quer dizer que o comportar-se era sinônimo de ter uma boa 

conduta, diferenciando-se do comportar-se mal. A palavra, portanto, ganhou um sentido 

moral, relativo ao caráter de uma pessoa. É exatamente o que acontece em A casa de 

Bernarda Alba e Como água para chocolate. As filhas das personagens Bernarda Alba e 

Mamãe Elena são obrigadas a terem uma conduta tal e qual as mães exigem, sem levar 

em consideração que as filhas são indivíduos e obviamente, possuem vontade própria. 

Mas a vontade das moças não é levada em consideração. Justamente para ser estabelecida 

uma compostura determinada pela sociedade, era preciso se comportar como ela 

determinava, de acordo também com a época, tempo esse que dificilmente foi favorável 

às mulheres. Mas o que faria duas mulheres cometerem atos que para muitos podem ser 

considerados desumanos e cruéis? Por que determinados assuntos eram um tabu nessas 

duas famílias das obras? Por que certos assuntos, especialmente quando se tratava do 

sexo, eram grandes tabus? 

Para se entender melhor a palavra tabu, Freud, em seu ensaio “Totem y Tabu 

(1948, p. 428), que está em seu livro Obras completas, volume II, explica de onde surgiu 

a referida palavra: “Tabú es una palabra polinesia, cuya traducción se nos hace difícil 

porque no poseemos ya la noción correspondiente. Esta noción fue aún familiar a los 

romanos, cuya sacer equivalía al tabú de los polinesios.” Ainda sobre tabu, Freud (1948, 

p. 428), afirma: 

 

Para nosotros presenta el tabú dos significaciones opuestas: la de lo 

sagrado o consagrado y la de lo inquietante, peligroso, prohibido o 

impuro. […] El concepto de tabú entraña, pues, una idea de reserva y, 

en efecto, el tabú se manifiesta esencialmente en prohibiciones y 

restricciones. Nuestra expresión “temor sagrado” presentaría en muchas 

ocasiones un sentido coincidente con el de tabú. (Grifo do autor).  
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Essa definição da palavra tabu é bastante consistente no que diz respeito às 

contradições que ela própria carrega consigo. Na própria palavra tabu existe a contradição 

entre o profano e o sagrado, o que pode muito bem gerar uma confusão, um conflito 

interno e algo a se pensar, a se refletir cuidadosamente. Haveria a possibilidade de algo 

ser profano e sagrado ao mesmo tempo? Sim, pois a partir do momento em que um 

determinado assunto se torna proibido para ser falado e discutido, por mais simples que 

ele possa parecer, ele se torna sim, profano, já que a palavra tabu, revela que profano é 

aquilo estranho à religião e contrário no que diz respeito às coisas sagradas. Ao mesmo 

tempo, a palavra tabu pode se referir àquilo que é sagrado, uma vez que para quem está 

proferindo o assunto, ele é de relevância e ao ver de quem o fala, merece ser levado em 

consideração e discutido. Mas o que também chama a atenção nessa passagem são dois 

aspectos: o primeiro é que na definição do que é profano, fala-se de religião; o segundo 

é que na definição de Freud (1948, p. 428-429), é falado que a questão do tabu não é de 

ordem religiosa e sim de imposições criadas sem fundamentação, sem embasamento e 

que não teria como saber quem as criou, como veremos nas palavras que seguem: 

 

Las restricciones tabú son algo muy distinto de las prohibiciones 

puramente morales o religiosas. No emanan ningún mandamiento 

divino, sino que extraen de sí propias su autoridad. Se distinguen 

especialmente de las prohibiciones morales por no pertenecer a un 

sistema que considere necesarias, en un sentido general, las 

abstenciones y fundamente tal necesidad. Las prohibiciones tabú 

carecen de todo fundamento. Su origen es desconocido. 

 

Entretanto, o que também é intrigante no artigo de Freud, é que é dito que se 

houver um descumprimento de ordem, ou seja, se o tabu for quebrado, é temido um 

castigo, uma punição. Mas quem praticaria essa punição? Seriam as pessoas com ou sem 

religião, mas que faziam plena questão de manter a "ordem", desde que a vontade delas 

fosse feita, sem nenhum questionamento? 

Voltando a falar mais um pouco sobre a Igreja Católica, sabemos que ela assumiu 

durante séculos um papel fundamental nas questões do punir, uma vez que foi justamente 

através dela que foi criada a figura de um Deus impiedoso, vingativo e que não perdoa 

com facilidade, como já foi mencionado no capítulo anterior e muito tem a ver com as 

“tradições inventadas”, que, segundo Hobsbawm & Ranger, não há uma data precisa para 

a invenção das mesmas nem muito menos quem as inventou. Através da Igreja, a figura 

de Deus foi criada como uma maneira da instituição manter as pessoas presas a dogmas 
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religiosos, fazendo-as até mesmo acreditar que havia pagamento para a salvação, através 

das indulgências, que mostram um dos lados negros da Igreja Católica. Apesar de ser 

afirmado que não se sabe quem criou tais restrições (e de fato ficaria bastante difícil de 

definir ou dar nomes a quem quer que fosse), a Igreja, mesmo não tendo criado as 

proibições e impurezas, teve uma boa parcela de contribuição para que tudo aquilo que 

era tabu se propagasse pelo mundo afora. Caso alguém quebrasse as regras, haveria de 

cumprir castigo e penitências, a fim de tentar conscientizar o indivíduo de tal erro. É o 

que Freud (1948, p. 429 – 430), menciona nas palavras a seguir: 

 

El castigo de la violación de un tabú quedaba abandonado, 

primitivamente a una fuerza interior, que habría de actuar de un modo 

automático. El tabú se vengaba a sí mismo. Más tarde, cuando empezó 

a constituirse la representación de la existencia de seres superiores, 

demoníacos o divinos, se enlazó a ella el tabú y, se supuso que el poder 

de tales seres superiores desencadenaba automáticamente el castigo del 

culpable.  

 

O que é também de grande relevância nas obras de Freud é que ele menciona o 

inconsciente. Ele, que foi um especialista do inconsciente, aborda que a maioria dos 

problemas humanos estaria justamente no inconsciente de cada um, especialmente 

naquilo que dizia respeito a traumas. E para os traumas serem resolvidos seriam 

necessárias sessões de psicanálise, que consiste em métodos que têm a finalidade de 

investigar experiências emocionais do passado e determinar seu papel na vida atual 

mental da pessoa que está se tratando. Freud afirma que o desejo de se violar um tabu está 

no inconsciente de um indivíduo, isto é, ele fala que as questões proibidas na verdade, 

são grandes atrativos para as pessoas. Justamente por não se compreender ao certo ou de 

nenhuma maneira o porquê dessas proibições, é que as coisas vão se propagando, ficando 

atraentes e convidativas. Talvez exista uma força interior que faça com que os indivíduos 

busquem aquilo que lhes é proibido, reprimido. Dessa maneira, conhecendo o lado "legal" 

e o que é proibido, pode haver, da parte das pessoas, uma compreensão maior do porquê 

de existir tabus, proibições e restrições, levando muitos a ter um comportamento 

autoritário e opressor. Esse comportamento opressor faz parte de boa parcela da 

humanidade e obedecer àquilo que é imposto, é, consequentemente, renunciar ao que se 

de fato deseja.  

Há muitos tipos de tabu e com a morte não seria diferente. Talvez não 

necessariamente com a morte em si, mas como cada pessoa reage a ela, seja de forma 
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consciente ou não. É interessante se observar que, mesmo quando um inimigo de uma 

pessoa morre, existe em algumas culturas, uma certa reverência para com o morto. Para 

Freud (1948, p. 438), quando uma pessoa morre, ainda que seja um inimigo, tal morte é 

acompanhada de certas observâncias ou restrições: 

 

Tales prescripciones pueden ser fácilmente agrupadas en cuatro 

categorías, según exijan: 1ª, la reconciliación con el enemigo muerto; 

2ª, restricciones; 3ª, actos de expiación o de purificación del matador, o 

4ª, determinadas prácticas ceremoniales. 

 

Isso significa que Freud apontou, portanto, para as características cerimoniais que 

acompanham o assassinato do inimigo, visando o seu apaziguamento. Quem fica, suplica 

pelo seu perdão, para que o espírito do falecido não perturbe aqueles da tribo do assassino. 

Ao considerar tais práticas de apaziguamento do morto, pode-se lembrar que dizem 

respeito a reações frente ao ato de matar e à morte de alguém, mesmo que esse alguém 

seja um inimigo. É suposto então que a morte de um inimigo tome o lugar daquilo que é, 

ao mesmo tempo, impuro e sagrado, isto é, o lugar de um tabu. E dentre as práticas tabus, 

são destacadas as manifestações de luto dos assassinos em reverência ao inimigo morto. 

Mas por que essa obrigatoriedade? Por que enlutar com tantas observâncias e restrições 

por alguém inimigo? Supõe-se que o luto, isto é, o sentimento que ele traz, baseia-se em 

uma relação afetiva com o morto e não o contrário. Para fundamentar os ritos de luto, 

parece haver, portanto, um temor supersticioso em relação àqueles que já morreram, cuja 

explicação talvez esteja na ambivalência afetiva como fundamento para tais ritos de 

apaziguamento do morto que compõem o luto, tal como defendida por Freud (1948, p. 

441), ao dizer: 

 

En la explicación corriente de todas estas prescripciones de 

reconciliación, expiación y purificación, aparecen combinados dos 

principios: la extensión del tabú del muerto a todo lo que ha entrado en 

contacto con él y el temor al espíritu del muerto. Pero no se determina 

– y sería además empresa harto difícil de conseguir – cómo deben 

combinarse tales dos factores para explicar el ceremonial, ni si poseen 

un valor igual o si uno de ellos ha de ser considerado como primario y 

el otro como secundario. 

 

O que Freud fala sobre se temer o fantasma do morto, mostrando um respeito 

bastante temoroso ao defunto, seja talvez o que ocorre no inconsciente tanto de Bernarda 

Alba como de Elena. Quando os maridos de ambas vêm a falecer, Bernarda, além de se 
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vestir toda de preto, decretando a cor preta à famílias. Mas por que a reverência a esses 

maridos? Será que ambas as mulheres temiam que o fantasma deles lhes aparecessem, 

assombrando-as e lhes tirando a paz? Por que o vestir-se de preto?  

De acordo com Ibañez Moreno (2006, p. 07), em seu artigo “Análisis del mito de 

la madre terrible mediante un estudio comparado de La cada de Bernarda Alba y Como 

agua para chocolate”: 

 

En ambas obras encontramos símbolos de estas madres terribles. Para 

empezar, ambas van vestidas de negro por el luto. Este color además las 

asemeja a la muerte y a la destrucción, a la maldad... en definitiva, a 

todo lo oscuro del mundo de las tinieblas, a agujeros negros que 

absorben luz, es decir, vida. 

 

E é justamente dessa maneira que fica o coração de cada uma das mães das obras 

estudadas. Negro de tristeza, de frustração, de raiva. 

Tudo indica que a tradição de se usar o preto começou na Europa. Segundo Costa, 

em seu artigo “A dor da perda: as mulheres e o luto na história” (2014, p. 31-36): 

 

Na Roma antiga, o luto era expresso por enlutados que vestiam a toga 

pulla (toga negra), embora em alguns momentos pudesse representar 

um perigo ou ansiedade pública, ou ainda, um tipo de protesto. Por 

exemplo, quando Cícero (106-43 a. C.) foi exilado em Durazzo 

(Dirraquio), os senadores resolveram usar a pullae togae para 

manifestar sua contrariedade, atitude contra a pressão política feita por 

Pisão (séc. I a. C.) e Clódio (92-52 a. C.). Ou seja, o ano de luto e a cor 

negra como seu símbolo remontam à Antiguidade. Todos os caminhos 

ainda levam a Roma. 

 

Muitas culturas lidam com o luto usando justamente as roupas escuras, de 

preferência o preto. Além do mais, muitos adotavam o preto para afastar os demônios 

negros, para não serem pegos por eles. Para os cristãos, o preto é o símbolo da tristeza 

pela morte terrena. Na Europa até hoje, apenas os parentes mais próximos e amigos mais 

chegados de uma família, aparecem nas cerimônias de velório totalmente de preto. Outras 

pessoas usam o azul escuro, cinza escuro ou cores discretas, para passar uma impressão 

solene. Nas obras que serão analisadas, A casa de Bernarda Alba e Como água para 

chocolate, o luto era predominante na época dessas obras. Mesmo a obra de Esquivel 

tendo sido publicada em 1989, retrata a Revolução Mexicana, que ocorreu nos anos 1910. 

Já A casa de Bernarda Alba retrata a ditadura de Francisco Franco, na década de 30 e 

nessa época ainda era bastante comum vestir-se de preto nas ocasiões de luto, da perda 
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de alguém querido ou mesmo de alguém que não fosse tão próximo. Quando outras 

pessoas não muito próximas o faziam, era uma questão de respeito a dor do outro, ficando 

a obrigatoriedade para a família do falecido. Esse luto poderia ser também uma 

manutenção do controle da agressividade. Freud em sua obra Mal-estar na civilização 

(1948), apud Amorim e Viana, em seu artigo “Luto, tabu e ambivalência afetiva: a 

experiência de sofrimento no psíquico e na cultura” (2003, p. 27), afirma que há um 

desenvolvimento de importantes elaborações acerca da organização social humana sob o 

comando de Eros, que empreende uma luta frente às expressões humanas de 

agressividade dirigida ao outro, é afirmado que: 

 

[…] o homem não é uma criatura terna e necessitada de amor, que só 

ousaria defender-se se lhe atacassem, senão, ao contrário, é um ser entre 

cujas disposições instintivas (pulsionais) também deve incluir-se uma 

boa porção de agressividade. Consequentemente, o próximo não 

representa unicamente um possível colaborador e objeto sexual, senão 

também um motivo de tentação para satisfazer nele sua agressividade 

[…] A existência de tais tendências agressivas, que podemos perceber 

em nós mesmos e cuja existência supomos com toda razão no próximo, 

é o fator que perturba nossa relação com os semelhantes, impondo à 

cultura tal emprego de preceitos.  

 

A afirmação feita por Freud mostra que as tendências de agressividade que se 

revelam no tratamento relativo aos inimigos mortos são, pois, controladas muitas vezes 

pela cultura, a fim de se manter as relações entre os indivíduos. E parece que isso vale 

também para o tratamento que é dispensado aos mortos de uma maneira geral. Para Freud, 

em “Totem e tabu” (1948, p. 447): “Sabemos ya que los muertos son poderosos 

soberanos; quizá nos asombre averiguar ahora que son también considerados como 

enemigos.”  

Nas obras vemos justamente duas senhoras que utilizam o preto como uma 

manifestação do luto para com seus maridos falecidos. Seria um comportamento do 

inconsciente para elas controlarem a própria agressividade, isto é, a raiva que estava 

contida há anos e que finalmente no momento da perda poderia explodir como forma de 

libertação? Ou será que o caminho mais conveniente era punir-se e punir também a 

família com suas práticas desumanas e autoritárias, que mandavam e desmandavam 

segundo às suas próprias leis e principalmente dentro de casa, a sua vontade não podia de 

forma alguma ser questionada, contestada. O vestir-se de preto e impor um luto a si 

própria (Mamãe Elena) e um luto coletivo (Bernarda Alba), mostra que essas mulheres 
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poderiam ter uma autodefesa da hostilidade que elas sentiam pelos próprios esposos. 

Freud (1948), apud Amorim e Viana (2003, p. 29), discorre que: 

 

Por um lado, em seu caráter restritivo, são expressões de pesar, mas, 

por outro, traem claramente a coisa que procuram ocultar – uma 

hostilidade contra o morto disfarçada de autodefesa. Já sabemos que 

certos tabus surgem do medo da tentação. O fato de um homem morto 

achar-se em desamparo está fadado a atuar como incentivo a que o 

sobrevivente dê rédea livre às suas paixões hostis e essa tentação tem 

de ser controlada por uma punição.  

 

Mais uma vez Freud aborda a questão da punição, associando-a, dessa vez, com 

os impulsos sexuais do indivíduo. Sabe-se que o ser humano é dotado de desejos e o 

sexual talvez seja um dos mais profundos. A partir do momento em que esse desejo tende 

a ficar reprimido dentro do indivíduo, a tendência da pessoa se frustrar é grande. E com 

a frustração vêm muitas coisas, como a agressividade, por exemplo. É notório quando o 

indivíduo está satisfeito com o que faz e acredita, pouco ou quase nunca é vista 

agressividade presente nele. Uma pessoa que tem várias frustrações na vida, incluindo a 

sexual, muitas vezes há dentro dela bastante agressividade para com o outro. Se ela não 

está satisfeita com a vida que leva, descontará em alguém mais próximo e no caso das 

personagens das obras, elas descontavam toda a frustração que sentiam da vida em suas 

filhas, privando-lhes de liberdade e consequentemente, da felicidade. E para elas não 

serem ainda piores, isto é, ainda mais agressivas, o luto pelos maridos pode ter sido 

colocado como desculpa, seguindo também uma antiga tradição de suas famílias, uma 

vez que vivenciar o luto e permanecer vestida de preto não foi uma tradição criada por 

elas. Essa tradição atravessou os séculos chegando até essas senhoras, ou seja, foi uma 

imposição, e elas não tiveram coragem de agir diferente, de se rebelarem contra as 

tradições. Uma vez que a agressividade pode ser controlada através da autodefesa, o 

desejo sexual é também controlado e escondido, mas não esquecido. Por mais que se se 

esforce para se manter as aparências, o maior inimigo do indivíduo são os seus próprios 

pensamentos e a tormenta de que poderia ter feito tudo diferente. É inevitável não sentir 

essa culpa quando se leva uma vida inteira tendo feito apenas o que os outros queriam 

por questões de compostura, conveniência, pudores e caprichos. Como é possível, 

portanto, viver uma vida de mentiras? Como Bernarda Alba e Mamãe Elena conseguem 

ser pessoas bem sucedidas emocionalmente e psicologicamente vivendo dessa forma?  
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As atitudes nada amigáveis das personagens revelam almas perturbadas pelo 

muito que não lhes foi permitido. Elas também sofreram imposições e repressões. E por 

conta das retaliações, que ambas deveriam ver o quanto esse gosto é amargo, dando 

liberdade de escolha às filhas. Porém, não é isso que acontece. Cada vez mais donas de si 

e donas daquilo que consideram como verdade absoluta, as personagens das obras 

afundam a cada dia dentro da própria solidão, traçada pela vida e também pela falta de 

atitude delas por não terem feito diferente. Esse comportamento e dor são passados para 

as próximas gerações, gerando mais dor, incompatibilidade e rebeldia de duas das filhas, 

uma de Bernarda Alba, outra de Mamãe Elena. O luto, portanto, pode se apresentar na 

obra de Lorca como uma desculpa para manter uma tradição que foi inventada. Mas 

também é uma maneira de reprimir os desejos do inconsciente dessas mulheres. Mas a 

fortaleza deve permanecer e o comportamento de um general controlador deve sobressair 

nessas personagens, a fim de que a loucura não bata de vez em suas portas.  Segundo 

Amorim e Viana, (2003, p. 30): 

 

Temos, portanto que o luto vai se revelando nas elaborações freudianas, 

aqui analisadas, como uma manifestação cultural na medida em que 

dele também participam os aspectos restritivos ou controladores das 

tendências agressivas (hostilidade) e sexuais que são impostas pela 

cultura com a finalidade de manter seus membros unidos em 

comunidade mediante o estabelecimento de vínculos libidinais 

coartados, ou seja, vínculos libidinais que estão submetidos a essas 

restrições. 

 

Para Freud (1948, p. 456), “la consciencia moral es la percepción interna de la 

repulsa de determinados deseos”. Ou seja, é justamente aquilo que se considera sagrado 

e um tabu que irá impedir que certos atos sejam cometidos, como os atos incestuosos, por 

exemplo e a exposição clara e objetiva de ódio à pessoa que morreu. É por causa da 

consciência moral que se mantém o respeito pelos mortos, por exemplo, a fim de se ficar 

em paz com eles e consigo mesmo. Em Amorim e Viana (2003, p. 23 – 38) é citado o 

seguinte em relação ao luto: “Talvez o sentido dessas práticas culturais, assim como do 

processo de luto vivido nessas práticas, possa ser esclarecido a partir de dois elementos 

ou peculiaridades importante no tabu, a saber: o medo e a reverência aos mortos.”  

Embora o luto em algumas culturas esteja diretamente ligado ao uso do preto, 

existe a distinção entre o vestir preto e o luto em si. O luto consiste em um processo que 

cada indivíduo passa, sem necessariamente ter perdido uma pessoa querida. O luto é 

vivido na perda de um emprego, no término de um relacionamento, de uma amizade e 
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leva um tempo para poder ser processado dentro de cada indivíduo. É no período do luto 

que a pessoa vai começar a processar a perda, analisá-la, para depois chegar à fase da 

superação desse processo. D’Assumpção, em seu livro Sobre o viver e o morrer (2010) 

apud Taverna e Souza, em seu artigo O luto e suas realidades humanas diante da perda 

e do sofrimento, (2014, p. 40), corrobora o que foi acima observado em relação ao luto. 

 

A dor da perda, o sofrimento e o luto não dizem respeito somente em 

casos de morte. Estamos sujeitos a várias situações de perdas como: 

derrotas e fracassos do dia a dia, as frustrações profissionais, os 

fracassos sentimentais, os desejos de posse, doenças graves. Como 

podemos salientar, não só a morte nos causa dor e sofrimento. 

 

É interessante, portanto, observar que as questões ligadas ao inconsciente são mais 

complexas do que possamos imaginar.  Através de Freud que se começou a estudar o 

inconsciente dos indivíduos e com esses estudos, é possível compreender um pouco sobre 

o funcionamento da mente humana e de como as vivências influenciarão em toda uma 

existência.  

Nos capítulos seguintes, que terão a análise das obras, vamos nos aprofundar nos 

tópicos, a fim de que o leitor tenha uma compreensão ampla do que foi cada obra, bem 

como o comportamento de seus personagens. Já podemos deixar claro aqui é que o 

patriarcalismo faz parte das tradições e que, obviamente, foi inventado por alguém a fim 

de satisfazer seus desejos e manter o controle sob comando sempre. Mas por muitas vezes 

o patriarcalismo esteve ameaçado, dando lugar a uma corrente defensora dos direitos da 

mulher chamada feminismo. Essas questões serão discutidas no capítulo a seguir. 

 



 

3. ESCURIDÃO, OPRESSÃO E ANGÚSTIA NA OBRA DE GARCÍA LORCA: 

A CASA COMO METÁFORA 

A peça de Lorca, ambientada em uma localidade rural da Andaluzia, está 

demarcada no espaço interno da casa de Bernarda Alba, matriarca de 60 anos que vive 

com suas cinco filhas solteiras, a mãe e duas empregadas. 

Antes de começar a análise, é importante que se fale um pouco sobre a vida do 

autor. Lorca nasceu em 5 de junho de 1898. Em 1914, ingressou na faculdade de Direito, 

transferindo-se para Madri cinco anos mais tarde. Depois, foi para os Estados Unidos e 

para Cuba, período de seus poemas surrealistas, manifestando seu desprezo pelo modus 

vivendi estadunidense. Lorca, segundo alguns estudiosos, não escondia as suas ideias 

socialistas e o desejo de que seu país se libertasse das opressões sofridas pelo general 

Franco. Pelo apoio que deu aos partidos de esquerda, o escritor foi preso e assassinado 

em 19 de agosto de 1936, pelas forças do governo de Franco. Segundo rumores de 

simpatizantes da direita, Lorca era mais perigoso com uma canta na mão do que muitos 

com um revólver, que foi uma afirmação de relevância. A escrita dele, especialmente em 

A casa de Bernarda Alba consistiu em uma denúncia ao que estava acontecendo na 

Espanha. O que se escreve ganha registro e os seus escritos, juntamente com as suas 

ideologias de esquerda, foram um dos motivos para assassiná-lo. 

A escrita sempre foi companheira de García Lorca. Segundo Forradellas, em 

(1998), em seu estudo introdutório da obra A casa de Bernarda Alba, ainda na infância, 

Lorca teve um sério problema de saúde, que quase o levou à morte. Com esse problema, 

que afetou-lhe a garganta e a boca, Lorca ficou sem poder falar e foi assim que ele 

escreveu o seu primeiro poema humorístico. Como os pais dele não lhe permitiram que 

fosse para Paris para continuar seus estudos iniciais de música, Lorca dirigiu o seu talento 

para a literatura. Em A casa de Bernarda Alba, é possível observar o ápice deste grande 

escritor, pois, segundo Forradellas (1998, p. 26): 

 

Había ideologizado LA CASA, definiéndola como espejo de una 

sociedad semifeudal, que profetizaba la guerra civil y sus 

consecuencias, se pensó que representación podía ser un arma para la 

corriente del “realismo crítico”, más o menos estalinista, que se oponía, 

también más o menos teóricamente, a la dictadura franquista. (Grifo do 

autor).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
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Segundo Vila-San-Juan, em seu livro García Lorca, ASESINADO: toda la verdad 

(1975), Lorca era dono de grande simpatia, sendo isso o seu grande poder central, seu 

meio de comunicação com as pessoas. A boa comunicação do escritor com o público 

talvez tenha enraivecido as forças da direita, bem como sua suposta simpatia pelas ideias 

de esquerda, levando-o à morte. 

As análises feitas nesses tópicos terão como base a vivência do próprio Federico 

García Lorca, uma vez que o escritor escreveu a obra quando a Espanha estava 

vivenciando a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), estando, pois, o país sob o domínio 

do general e ditador Francisco Franco. Segundo Forradellas (1998), Lorca foi morto 

devido às questões da guerra. É o que observamos nas linhas seguintes: “El 19, cinco años 

después de fechar Así que pasen cinco años, matan al poeta en Víznar. La partida de 

defunción dice que ‘falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de heridas 

producidas por hecho de guerra’” (FORRADELLAS, 1998, p. 24, grifo do autor).  

Com os problemas da guerra, mais precisamente, uma ditadura, um país fica sem 

liberdade para se expressar, não tem condições de progredir em termos político-

econômicos e também sob o ponto de vista cultural e psicológico. Como se sentem os 

cidadãos que procuram acabar ou pelo menos amenizar com as desigualdades sociais? 

Que voz ativa esses cidadãos têm? É nesse clima de tensão e medo que é feita a peça 

teatral de Lorca, a última obra do autor, na qual é possível verificar um autoritarismo 

exacerbado e agressor por parte de Bernarda Alba, a obediência e rebeldia de suas filhas, 

assim como uma precisão e sensibilidade nos escritos de Lorca, que marcam uma época 

de incerteza, insegurança e frustrações. Forradellas (1998) comenta que a obra de Lorca 

estreou somente em 1945, na Argentina, no Teatro Avenida de Buenos Aires, nove anos 

depois da morte do escritor. Ele também cita quando a obra chegou na Espanha. É o que 

veremos nas linhas que seguem: 

 

Cuando en marzo de 1945 se estrenó LA CASA DE BERNARDA 

ALBA en el Teatro Avenida de Buenos Aires, hacía ya nueve años que 

su autor se había muerto. De sus compatriotas, únicamente los exiliados 

pudieron asistir a aquellas presentaciones. En España sólo se pudo leer 

con muchas dificultades, porque se prohibió la edición argentina. Hubo 

que esperar a 1954 para que viera la luz aquí, incluida en unas Obras 

Completas, en una edición de "las de Aguilar”, lejos de la economía de 

los lectores que pudiéramos llamar normales (FORRADELLAS, 1998, 

p. 25, grifo do autor). 
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O que é dito por Forradellas tem grande relevância para compreendermos o 

período tenso que a Espanha viveu por questões bélicas e pela ditadura de Franco. Ao 

falar dos exilados, Forradellas confirma que os cidadãos não puderam permanecer no país 

devido as suas ideologias opostas ao regime. A guerra na Espanha foi um período tão 

marcante, que Forradellas (1998, p. 25), comenta que “El estreno en Buenos Aires había 

sido glorioso: un autor recordado, convertido en símbolo de represión franquista.” Dessa 

maneira, Lorca é recordado em sua obra como a pessoa que não estava de acordo com o 

regime de Franco e criou a casa, bem como seus personagens como uma maneira de 

mostrar o que acontecia na Espanha naqueles tempos. 

A obra de Lorca consiste em um marco para a literatura, pois o contexto social no 

qual ocorrem as situações vividas por Bernarda, suas filhas e os que com ela vivem, é um 

ambiente de opressão, escuridão, angústia e incertezas, justamente o que estava ocorrendo 

na Espanha na década de 30. Segundo Veleda (2010), em seu artigo “A Espanha sob o 

regime franquista: do isolamento à aceitação internacional (1939- 1953)”, a Guerra Civil 

Espanhola teve início após o golpe militar. O golpe foi contra o governo republicano 

legitimamente eleito pelo povo, estendendo-se por três anos e apresentando um saldo de 

mais de quatrocentos mil mortos. Consistiu em uma guerra fratricida, que pôs em lados 

opostos pessoas de uma mesma família com pensamentos políticos e ideológicos 

dicotômicos, criando uma animosidade que ultrapassou o tempo de guerra e adentrou os 

anos posteriores. Segundo Hobsbawm (1994, p. 162), “[…] a Guerra Civil Espanhola 

antecipou e moldou as forças que iriam, poucos anos depois da vitória de Franco, destruir 

o fascismo”1. O historiador argumenta que a Guerra Civil Espanhola prenunciou a aliança 

de frentes nacionais que ia de conservadores patriotas a revolucionários sociais, para a 

derrota do inimigo nacional e simultaneamente para a regeneração social. 

Para haver a referida regeneração social, como pensou Hobsbwam, foi necessário 

o derramamento de sangue e dentro desse contexto bélico, o medo se instalava nas ruas e 

nas casas dos cidadãos espanhóis. Como seria possível não sentir medo em tempos de 

guerra? Como poderia haver segurança se os tempos eram completamente incertos? 

Lorca, ao pensar em sua peça teatral, construiu um ambiente hostil e opressor, justamente 

como estava acontecendo na guerra. Ele passa para o leitor um ambiente onde há abuso 

de poder, amargura, incompreensão e sufocamento. 

                                                           
1 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX (1914- 1991). São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994, p. 162. 
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3.1 Conflito e instabilidade em tempos bélicos: o mundo visto da janela 

 

Nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e a todo momento existe 

uma verdade a ser dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, 

mas que, no entanto, está somente à espera de nosso olhar para aparecer, 

à espera de nossa mão para ser desvelada. A nós cabe achar a boa 

perspectiva, o ângulo correto, os instrumentos necessários, pois de 

qualquer maneira ela está presente aqui e em todo lugar. (FOCAULT, 

1977, p. 65). 

 

Ao iniciar este capítulo com a citação de Focault, é importante que se compreenda 

o porquê de sua inserção. Qual seria o ângulo correto para que os personagens da obra de 

Lorca tivessem uma visão privilegiada dos acontecimentos? Existiria de fato esse ângulo? 

Sim, pois se formos analisar bem as palavras de Focault, a vida na casa de Bernarda é 

vista através da janela. E essa perspectiva, isto é, esse olhar, fará com que cada um dos 

personagens construa a sua visão de mundo em relação ao mundo externo.  O que se 

entende das palavras do autor do livro Microfísica do poder, é que cada experiência e 

vivência tem o seu lado positivo e negativo, e que cada verdade, muitas vezes, 

adormecida, está apenas esperando o nosso olhar e, consequentemente, a nossa atitude.  

Olhar o mundo através da janela pode ser mais deprimente do que se imagina. O 

não sair de casa, não ter contato algum com a realidade e com o que ocorre lá fora, bem 

como a ausência de amigos, pode levar à loucura. Como a escolha de ficar enclausurada 

não foi das filhas da genitora, a ausência do externo lhes causava grandes frustrações, 

como ocorre com Martirio. Adela, a última filha, parece ter sido a mais “privilegiada”, 

no que diz respeito em olhar o mundo através de uma janela. É o que confirma Silva, em 

seu ensaio “El espacio doméstico como ejercicio del poder y de la represión sexual  en 

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca”, (2000, p. 521): “Adela se niega a 

repetir los modelos impuestos, tiene una percepción distinta de la realidad, favorecida 

incluso por la configuración del espacio, ya que la ventana de su cuarto es la que ofrece 

mejor visión de la calle.” 

Do ponto de vista da obra de Lorca, A casa de Bernarda Alba se passa em um 

ambiente nada agradável. Ele se parece mais com um ambiente fúnebre. De fato, com os 

problemas que o país atravessava, ficar em casa talvez fosse a melhor e a mais segura 

solução. Bernarda e sua família não estariam expostas à guerra e aos conflitos que 

ocorriam no país. O problema é que a matriarca faz da própria casa uma prisão. O não 
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sair de casa não consiste em um acordo feito entre elas e as filhas, e sim, uma imposição 

da genitora. 

Gibson (1989, p. 486), apud Montemezzo, em “O poder e as instituições em A 

casa de Bernarda Alba” (2006), Lorca estava absolutamente convicto dos objetivos que 

tinha para sua peça, pois: 

 

Ao chamar a peça La casa de Bernarda Alba e não simplesmente 

Bernarda Alba, Lorca enfatiza o ambiente em que a tirana existe e age, 

e explicita essa intenção no subtítulo definitivo, “Um drama de 

mulheres nas aldeias da Espanha”. Ao definir a peça como “um 

documentário fotográfico” o poeta indicava ser ela uma espécie de 

reportagem, com ilustrações em preto e branco, sobre a Espanha 

intolerante, sempre pronta a esmagar os impulsos vitais do povo, aqui 

representados pelas filhas de Bernarda e também pelas criadas (Grifo 

do autor). 

 

A citação acima é bastante relevante para se fazer uma comparação com a da obra 

de Lorca. Cobrindo as portas e janelas de sua casa com tijolos, Bernarda impõe uma prisão 

às suas filhas, pouco se importando com o que as moças querem ou pensam.  

O que se passa na obra de Lorca é que o autor cria um narrador que observa o que 

acontece na casa de Bernarda Alba e com as pessoas que fazem parte da vida dessa 

senhora. Por isso que ele fala com propriedade, uma vez que Lorca, enquanto autor, 

também protagonizou os horrores dos conflitos bélicos que sucediam na Espanha nos 

anos de 1930. A obra retrata esse período e os diálogos entre os personagens revelam o 

autoritarismo e a repressão sofridos pelas filhas de Bernarda através da figura materna. 

Observa-se também um comportamento patriarcal em Bernarda sem haver proteção para 

com as filhas nem ninguém que vive com ela, uma vez que sua intenção é exercer o poder, 

cometendo abusos e submetendo todos a castrações e humilhações, da mesma forma que 

acontecia lá fora. Podemos concluir que a casa, criada para contar a história de uma 

família, consiste em uma metonímia, uma vez que Lorca a coloca como exemplo para 

chamar atenção de que, o que ocorria na casa, também ocorria do lado de fora. 

A peça de Lorca e os desdobramentos que ocorrem no ambiente interno da casa 

pode ser caracterizado como uma metáfora, isto é, a casa, é um ambiente metafórico, uma 

vez que ela remete ao leitor todo um clima de tensão e por que não dizer de morte, já que 

o ambiente era completamente sem vigor e sem vida? Para explicar os ocorridos na 

Espanha naquele período, Lorca explicita a casa e tudo que acontece dentro dela: 

hostilidade e repressão, bem como estava acontecendo no país. Ou seja, não é apenas 
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aquilo que se vê na casa, no que diz respeito ao espaço físico, que levará o leitor a fazer 

as suas considerações. Mas também as atitudes dentro do ambiente, que corroboram com 

uma verdadeira guerra e prisão.  

Continuando a falar de metáfora, o Prof. Dr. da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Paulo Henrique Duque, escreveu, em 2010, um artigo sob o 

título “A integração conceptual em charges”, no qual ele explica que dentro das charges 

existem metáforas, ou seja, o que conduz uma interpretação metafórica não é somente o 

pictórico, e sim, a linguagem verbal e não-verbal. As sugestões externas presentes fora 

da figura são de grande importância para a compreensão das metáforas que as charges 

exibem.  

Para exemplificar melhor o que foi dito anteriormente, podemos citar um trecho 

do livro de Lorca, quando a Criada pede a Poncia um pouco de comida para a sua filha: 

“Entra y llévate también un puñado de garbanzos. ¡Hoy no se dará cuenta!” (GARCÍA 

LORCA, 1998, p. 83).2 Quando Poncia fala puñado, ela se refere que a comida pode se 

pegar em pequena quantidade, o que pode parecer que na casa matriarca não havia comida 

suficiente. Já que, segundo Poncia, ninguém iria dar por falta do alimento (já que estava 

para acontecer o velório do marido de Bernarda), por que apenas um punhado foi 

oferecido à Criada? Não seria isso que estava também acontecendo lá fora? Em tempos 

de guerra, a comida fica escassa em determinadas regiões, especialmente para as pessoas 

menos favorecidas. 

Outra metáfora que pode ser levada em consideração é quando Poncia manda que 

a Criada limpe muito bem a casa, pois se Bernarda não vi tudo reluzente, é capaz de 

arrancar de Poncia os poucos cabelos que lhes restam. As palavras de mágoa em Poncia 

pode ser percebidas quando ela fala: “Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de 

sentarse encima de tu corazón y ver cómo te muere durante un año sin que le cierre esa 

sonrisa fría que lleva en su maldita cara” (p. 84). A expressão sentarse encima de tu 

corazón remete àquela pessoa que é capaz de ver o outro sofrer e não se importar, muito 

pelo contrário. Ela é capaz de rir do sofrimento alheio, impondo ainda mais a sua vontade 

e tirania. Bernarda era uma mulher cruel, que pouco se importava com o sentimento das 

minorias. Foi assim que aconteceu durante a guerra: indiferença, crueldade e hostilidade 

para aqueles que pensavam diferente dos que estavam no poder. É interessante também 

que se perceba a relação entre Poncia e a Criada. Quando Poncia ordena à Criada para 

                                                           
2 A partir dessa página, todas as citações seguintes, referentes à obra A casa de Bernarda Alba, terão 

somente a página. 

http://fui-para-madrid.blogspot.com/2009/12/e-i.html
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limpar tudo na casa, ela transfere a opressão que recebe da patroa, mostrando ao leitor 

que quem é oprimido pode oprimir ao estar em uma condição mais elevada de poder. 

Finalmente, A casa de Bernarda Alba consiste em uma metáfora na qual através 

de muitas leituras é possível identificar essas comparações. Lorca compara o que ocorre 

dentro da casa com o conflito bélico daquela época, enfatizando a figura de Bernarda 

como a principal, no que diz respeito ao poder e a tirania, exatamente como o general 

Francisco Franco fez no país. Exílio e morte para os que não concordavam com a sua 

forma de governo; exílio de tudo aquilo que é externo para que o controle e o poder de 

Bernarda sejam mantidos a qualquer custo. 

 

 

3.2  A imposição do luto e do vestir o preto na casa da matriarca: tristeza ou resposta 

à sociedade?  

Seria interessante, ou melhor, seria correto uma mãe impor para suas filhas e 

criadas um luto, acompanhado pela vestimenta de cor preta durante oito anos? Creio que 

não. Mas para Bernarda Alba, a personagem severa e opressora da obra, essa imposição 

era bastante pertinente e deveria ser assim, não somente por uma questão de ter acontecido 

da mesma forma com os seus ancestrais, mas também para que ela exercesse o 

autoritarismo e o poder sobre as pessoas que vivam sob o mesmo teto que ela. Ao longo 

dos seus sessenta anos, Bernarda havia perdido seu segundo marido, Antonio María 

Benavides, perda essa que, aparentemente, não lhe causou tristeza alguma. É o que mostra 

uma das passagens do livro, quando a Criada, chorando, chama pelo nome de Bernarda, 

lamentando a morte de Benavides, ao que escuta da patroa de forma grosseira: 

 

Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto 

estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete. No es éste tu lugar. (La 

CRIADA se va sollozando). Los pobres son como los animales. Parece 

como si estuvieran hechos de otras sustancias (p. 90). 

 

A passagem mostra que, além de não demonstrar dor pela perda do marido, 

Bernarda age de forma que claramente segrega ela e as filhas das criadas, ao dizer que 

aquele lugar não é para a Criada que está chorando. Nessa fala, assim como em outras na 

obra, Bernarda demarca o seu território, isto é, o que é para ela e as filhas, não é 

conveniente para as criadas, mesmo quando as últimas servem a toda a família. É o que 

também observa Silva (2000, p. 518), discorre que: 
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La obra plantea un problema de clases e intereses económicos. No 

parece ser arbitrario que lo primero que conocemos, ya en el primer 

acto, sea la división de clases dentro del espacio doméstico. Bernarda 

insiste en marcar la delimitación del espacio físico y social que deben 

ocupar las criadas dentro de la casa. Bernarda transmite los valores de 

opresión, de los cuales las criadas además de actuar como víctimas 

también serán reproductoras, lo que puede resultar patético, como en la 

escena entre la Criada y la Mendiga. 

 

A opressão de Bernarda é angustiante, especialmente do ponto de vista de Adela, 

sua filha caçula. Ao decretar luto por oito anos de luto e impor todos da casa a vestir o 

traje preto, Bernarda repete uma antiga tradição de seus ancestrais, como confirmam as 

palavras seguintes: “En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento 

de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó 

en casa de mi padre y en casa de mi abuelo” (p. 98-99).  A genitora impõe um luto e um 

determinado traje para si e para os demais, sem explicar o porquê dessa atitude, apenas 

dizendo que era uma tradição de seu pai e de seu avô, o que ratifica as palavras de 

Hobsbawm & Ranger ao afirmarem que as tradições inventadas consistem em um 

conjunto de práticas que visam inculcar certos valores e normas comportamentais através 

da repetição, implicando, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. O 

que Bernarda faz é repetir as atitudes do passado de seu pai e avô, talvez não para respeitá-

los, mas para manter o domínio e o poder sobre as pessoas.  

É interessante perguntar se o luto imposto pela matriarca é uma forma realmente 

de tristeza, isto é, de uma reverência e respeito ao seu marido Benavides, ou se essa 

imposição a todos da casa é apenas uma maneira de dar uma satisfação à sociedade. Seria 

correto afirmar que a morte do marido de Bernarda lhe causou, além do luto, uma certa 

melancolia? Ou estaria mais para um ressentimento? Freud, em seu ensaio Luto e 

melancolia (1948), observa que, de um modo geral, o luto consiste em uma reação à perda 

de um ente querido ou à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente 

querido, como a liberdade, o ideal de alguém, o país, etc. Mas em alguns indivíduos, essas 

mesmas influências produzem melancolia em vez de luto. Bernarda pode ter conhecido 

esse estado melancólico, mesmo com toda a sua rigidez. O fato de ela ter se fechado 

dentro de casa, não deixar sequer que o vento entre, fazendo do próprio lar um ambiente 

sombrio, pode mostrar indícios dessa melancolia, ainda que disfarçada, bem diferente na 

melancolia presente em Tita, na obra de Esquivel, na qual a personagem fica em estado 

de profunda tristeza. Mesmo Bernarda não demonstrando tristeza, há indícios de uma 
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melancolia, quando Freud (1948) comenta que os traços da melancolia são um desânimo 

grandemente penoso, havendo a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da 

capacidade de amar, bem como a inibição de toda e qualquer atividade, além da 

diminuição da autoestima, a ponto de se encontrar expressão em autorrecriminação e 

autoenvelhecimento, havendo uma expectativa delirante de punição.  

A perda de interesse pelo mundo externo da parte de Bernarda Alba pode levantar 

algumas hipóteses, que são necessárias e importantes para a fundamentação deste 

capítulo. O luto é um processo que faz parte da vida. Mas não necessariamente quando se 

está passando pelo processo do luto, a melancolia vem junto com ele, embora exista uma 

co-relação entre eles. Será que no caso de Bernarda não houve uma certa melancolia, não 

necessariamente pela morte do marido, mas por ele traí-la? Essa traição é comprovada 

em Silva (2000), ao observar que o curral consiste no espaço da consumação dos desejos, 

pois está fora do domínio de Bernarda. Além disso, é lá onde Antonio Benavides 

levantava as anáguas da Criada. O fato de Bernarda ter sido traída pelo marido pode 

explicar a severidade dela, sobretudo no que diz respeito à Criada, que, na maioria das 

vezes, era tratada com total desdém. Ao demonstrar sofrimento pela morte de Benavides, 

a Criada deixa escapar seus sentimentos por ela e Bernarda, não estava alheia a esse 

acontecimento, uma vez que, além deles viverem em um pequeno povoado, a traição era 

consumada nos arreadores de sua casa. Não seria, portanto, o autoritarismo e opressão 

veemente de Bernarda para com tudo e com todas uma maneira de não demonstrar sua 

dor? Há também um agravante: o fato de Bernarda ser mulher. Dessa forma, como bem 

lembra Silva (2000), ela procura não mostrar emoções, talvez por medo de que, em um 

ambiente dessa natureza, ela acabe recordando que é uma mulher, o que poderia colocar 

em risco o seu exercício de poder. Ainda assim, o fato do autoritarismo de Bernarda não 

impede que ela esteja vivendo uma profunda melancolia interna. Só que esse estado 

melancólico é canalizado de outra maneira, a de castrar e oprimir. 

Falando-se sobre o luto, não poderíamos deixar de falar da cor preta, que tem 

muitos simbolismos. Há uma relação entre o luto e o usar o traje preto que supostamente 

começou na antiga Roma, segundo os estudos de Costa (2014). Como a Espanha é um 

país católico, não seria de se admirar o traje preto em ocasiões de morte. Além disso, a 

cor preta é vista como uma cor que remete ao sofrer, ao desamor e às trevas, como é 

corroborada na fala de Ibañez Moreno (2006), ao afirmar que essa cor se assemelha à 

morte e à destruição, assim como à maldade. Para Ibañez, o preto é a cor que define todo 
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o escuro do mundo, sendo, portanto, a ausência da vida. Era exatamente o que existia na 

casa de Bernarda: ausência de vida.  

A obra de Lorca é bastante significativa no que diz respeito às mulheres, uma vez 

que, além de a casa ser constituída só por personagens do sexo feminino, parece que existe 

uma obrigação delas sofrerem o luto. É como se esse sofrer fosse um dever somente das 

mulheres, como observa Costa (2014, p. 31-36): Com seu luto, eles envolvem toda a cena. 

Podem-se contar quinze (...) Jovens e idosas, elas estão desoladíssimas. (...) Algumas têm 

lenços para enxugar as lágrimas. Todas estão de preto.  

Observa-se nas palavras de Costa, além de um grande pesar sofrido pela parte das 

mulheres, é como se apenas às mulheres lhes fosse cabível esse sofrer e essa devoção, 

como também é citado em Costa (2014, p. 31-36): 

 

Todos os sentimentos relacionados à compaixão foram sublimados com 

o advento do Cristianismo. As lágrimas foram valorizadas com os 

cristãos, já nos ensinou Jacques Le Goff.3 Passaram a ser um valor. Mas 

antes disso, mesmo entre as culturas bárbaras – recém-cristianizadas ou 

não – as mulheres cumpriam essa importante função pública: sofrer o 

luto. 

 

Fica claro em Lorca que as mulheres deveriam ter essa atitude para com o morto, 

ainda que isso não lhes agradasse. Romper com essa tradição seria dar margem ao novo 

e não era essa a intenção de Bernarda Alba, muito pelo contrário. Além de manter a 

tradição, a genitora tem grande receio da sociedade, isto é, o que as pessoas vão pensar 

dela e de suas filhas caso tenham atitudes contrárias aos moldes sociais da época. E isso 

fica claro em uma passagem da obra quando Bernarda pede um leque e Adela lhe dá um 

leque com flores vermelhas e verdes: “¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame 

uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre” (1998, p. 98). Em outro ponto da obra, 

vemos que Bernarda não aprova a atitude de sua filha mais velha, quando a vê maquiada: 

“¿Has tenido valor de lavarte la cara el día de la muerte de tu padre?” (p. 121). O 

cumprimento das tradições em Bernarda parece mostrar mais uma resposta à sociedade 

do que uma tristeza vivida por ela. Talvez tenha ficado em Bernarda uma grande mágoa 

pelas traições de seu marido, o que não podemos saber, pois a obra não relata sobre isso. 

Quando ela começa, já vai para o ponto do velório de Antonio Benavides, não se podendo 

saber, portanto, como era a vida dela com Bernarda.  

                                                           
3Historiador francês, especialista em Idade Média. 
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Além da “reverência” que Bernarda fazia ao marido, a fim de não ser mal vista 

pela sociedade, essa atitude pode ser pelo fato de Bernarda temer que o espírito de seu 

marido viesse lhe atormentar, como foi mencionado em Freud, que, em algumas culturas, 

existe uma espécie de reconciliação com a pessoa que morreu, a fim de que ela fique em 

paz e não se tenha contato com o espírito dela. Lembrando que na tradição católica, existe 

o costume de se mandar celebrar missa pelos mortos, com o intuito de que eles alcancem 

a luz e não perturbem os que estão vivos.  

Em suma, apesar de Bernarda ter uma certa tristeza e melancolia pela morte do 

marido, uma vez que fecha as portas da sua casa para o mundo, sua atitude em querer 

manter a tradição do luto e do traje preto parece ser, de fato, uma resposta à sociedade da 

época, a fim de que ela e as filhas não fiquem mal faladas no povoado. Bernarda realmente 

tinha esse medo e também temia pelas filhas. Não era de bom tom que, com a morte do 

pai, as moças saíssem alegres pelas ruas ou vestissem uma roupa que não fosse preto. Isso 

poderia provocar rumores entre os vizinhos e Bernarda ficaria furiosa se isso acontecesse. 

Essas atitudes da genitora provocarão um comportamento em suas filhas, que é o que 

veremos no capítulo seguinte. 

 

 

3.3 Obediência e rebeldia sob o ponto de vista das filhas de Bernarda Alba  

 Na obra de Lorca, por mais que se queira, não se observa, nas figuras 

femininas, a prática do feminismo. Mesmo Adela, que foi a personagem que se 

posicionou de forma diferente, não fica visível nela uma postura feminista. Para 

compreender esse fato, Forradellas (1998, p. 28-29), ao comentar sobre a obra de Lorca 

e o universo feminino, observou o seguinte: 

 

De aquí se llega fácilmente a una lectura feminista de la obra, y más si 

se potencia el hecho de que el reparto está formado exclusivamente por 

mujeres. Esta visión advertirá que la perspectiva de Lorca corresponde 

a un mundo estructuralmente masculino, a pesar de su simpatía por los 

personajes femeninos; se estudiará cómo el encierro y castigo de las 

agonistas se debe a su sexo, pecado original; se subrayará cómo la 

propia mujer -Bernarda-, alienada, asume como natural esta condena; 

en definitiva, la obra ejemplifica el sometimiento de la mujer en un 

mundo en que todas las estructuras han sido elaboradas por el hombre. 

En LA CASA, como en el resto de las obras de Lorca, no se da ninguna 

solución: la única posibilidad de redención que señala es la erótica. Pero 

para alcanzarla, la mujer necesita de la colaboración del hombre, al que 

ha de supeditarse e incluso acreditar si él no tiene méritos para ello. 
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A observação de Forradellas ratifica as atitudes presenciadas na obra, 

principalmente no que diz respeito à genitora. Apesar de existirem somente mulheres na 

casa de Bernarda, todas são submissas às atitudes dela, que confirmam a tradição 

patriarcal. Dessa maneira, as filhas tendem a repetir as atitudes da mãe, ainda que de 

forma inconsciente. Mas por que essas atitudes? Por que Bernarda exercia o poder de 

maneira patriarcal? Lerner (1990), ao falar dos primórdios da raça humana, comenta que 

Freud afirma que a primeira experiência que a criança tem no mundo é seu ambiente ser 

formado, principalmente, pela mãe, que consiste em fonte de alimento, calor e prazer. 

Lerner também afirma que, antes de surgirem as instituições da sociedade civilizada, o 

poder da mãe sobre a criança devia ser impressionante, uma vez que, eram só nos braços 

da mãe e sob os cuidados maternos que a criança era protegida do frio. O leite materno 

era fonte de sobrevivência e se houvesse negligência por parte da mãe, a morte do seu 

filho era certa. A mãe, portanto, era a doadora da vida. A afirmação de Lerner corrobora 

com Beauvior (1960), quando afirma que o fato de as mulheres menstruarem, 

engravidarem, terem seus filhos e ficarem de resguardo, e, consequentemente, cuidando 

deles, as deixava por um longo período de impotência. Se seu tempo era dedicado aos 

filhos, que outra função ela poderia ter? Sendo o filho dependente dela, como afirmaram 

Lerner e Beauvior, essa mulher precisava de alguém que a protegesse e essa tarefa era 

cabível ao homem, o indivíduo que vai à guerra, que busca o alimento para o sustento de 

sua prole, que é dotado de uma força física superior à da mulher. Foi dessa maneira que 

se iniciou a divisão do trabalho entre os sexos. 

Há também um outro fator importante que em Lerner (1990), é investigado que, 

devido às condições perigosas e extremas às quais viviam os humanos da época primitiva, 

as mulheres engravidavam várias vezes. A infância das crianças era mais prolongada, 

uma vez que, a suas mães as amamentavam até mais ou menos três anos de idade. 

Consequentemente, elas teriam que se dedicar somente aos filhos e se pode supor que era 

essencial que essas mulheres teriam que dedicar a vida adulta às suas gravidezes e à 

criação dos filhos. 

Os fatos estudados e observados tantos em Lerner como em Beauvior mostram 

que a submissão feminina foi, na verdade, uma consequência em razão do que acontecia 

à mulher nos tempos primitivos. O problema é que, com a teoria de que a mulher era 

frágil pelas várias questões anteriormente citadas, isso foi tornando-se uma tradição, 

atravessando o longo dos séculos. Na obra de Lorca é mostrado que o comportamento das 
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filhas de Bernarda é de submissão e aceitação àquilo que lhes é determinado. Mesmo a 

obra sendo nos anos 1930, o comportamento não mudou. Uma das passagens da obra 

esclarece a questão patriarcal quando Bernarda, ao decretar luto à família, diz que as filhas 

terão bastante tempo para bordar e Magdalena recruta: […] “Prefiero llevar sacos al 

molino.4 Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura” (p. 99). Ao 

dizer isso, Bernarda responde objetivamente à filha que, o fato de ela ter que bordar tem 

a ver com ela ser uma mulher. Mais na frente, a própria Bernarda diz: “[…] Hilo y aguja 

para las hembras. Látigo y mula para el varón” (p. 99-100). Fica claro a divisão do 

trabalho para a matriarca, deixando bastante clara a questão patriarcal. Mulheres devem 

ter o trabalho doméstico à sua espera; já os homens, podem e devem sair para trabalhar. 

Mesmo as filhas de Bernarda contestando as tradições impostas pela mãe, acabam 

submetendo-se ao patriarcalismo. A fala da genitora confirma as palavras de Bordieu 

(2012, p. 17), ao falar da divisão dos sexos: 

 

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se 

diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser 

inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado 

nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), 

em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos 

habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de 

percepção, de pensamento e de ação (grifo do autor). 

 

As palavras de Bordieu são relevantes no que diz respeito à aceitação, isto é, o de 

se achar a divisão entre os sexos normal, natural. Assim ocorria com Bernarda e suas 

filhas: a genitora achava natural manter as tradições e, mesmo sendo mulher, agia como 

um homem; suas filhas, ainda que não concordassem com essas condutas, tinham 

obediência para com as ordens da mãe, a exceção de Adela, que se rebela no fim da peça. 

Ainda em Bordieu (2012, p. 34), mais uma vez comprovando que a mulher é vista de 

maneira inferior e não tem direito a fazer as mesmas tarefas que os homens, é discorrido 

que: 

Inscrita nas coisas, a ordem masculina se inscreve também nos corpos 

através de injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do 

trabalho ou dos rituais coletivos ou privados (basta lembrarmos, por 

exemplo, as condutas de marginalização impostas às mulheres com sua 

exclusão dos lugares masculinos). As regularidades da ordem física e 

da ordem social impõem e inculcam as medidas que excluem as 

mulheres das tarefas mais nobres (conduzir a charrua, por exemplo), 

assinalando-lhes lugares inferiores (a parte baixa da estrada ou do 

                                                           
4 Tradicionalmente, el molino é o cenário de encontros eróticos (Tradução nossa).  
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talude), ensinando-lhes a postura correta do corpo (por exemplo, 

curvadas, com os braços fechados sobre o peito, diante de homens 

respeitáveis), atribuindo-lhes tarefas penosas, baixas e mesquinhas (são 

elas que carregam o estrume, e, na colheita das azeitonas, são elas que 

as juntam no chão, com as crianças, enquanto os homens manejam a 

vara para fazê-las cair das árvores), enfim, em geral tirando partido, no 

sentido dos pressupostos fundamentais, das diferenças biológicas que 

parecem estar à base das diferenças sociais. 

 

A casa de Bernarda Alba possui os seguintes componentes: Bernarda, María 

Josefa (mãe de Bernarda), Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio e Adela (filhas de 

Bernarda), Criada, e La Poncia. O que temos na obra de Lorca é um universo feminino, 

mas com atitudes masculinas, no que diz respeito aos atos patriarcais e autoritários. 

Quando existe a arbitrariedade, não é possível a presença de um diálogo amigável entre 

as pessoas, já que uma, no caso, a genitora, quer concentrar todo o poder em sua figura. 

Essas atitudes acabam por causar medo e repulsa, assim como obediência e rebeldia. O 

comportamento das filhas de Bernarda mostra a personalidade de cada uma e como elas 

reagem às atitudes da mãe. Chamo a atenção aqui para Martirio e Adela que, embora 

tenham comportamentos distintos em relação ao obedecer e rebelar-se, acabam se 

tornando as personagens principais no final da obra. Martirio, até o fim, dissimula seu 

comportamento em relação ao que de fato sente pelos homens. Entre uma frustração e 

outra, ela, ao conversar com sua irmã Amelia, diz que:  

 

Es preferible nunca ver a un hombre. Desde niña siempre les tuve 

miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de 

trigo entre voces y zapatazos y siempre tuve miedo de crecer por temor 

de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y 

fea y los ha apartado definitivamente de mí (p. 110).  

 

Quando Martirio se diz débil y fea, percebemos nela uma baixa autoestima, 

possivelmente adquirida com o peso das tradições. Além do mais, a postura da 

personagem revela a obediência que ela tinha para com as ordens de sua mãe. O que 

vemos em Martirio e suas irmãs é uma repetição dos valores patriarcais incutidos nas 

sociedades desde os primórdios de sua existência. Isso faz com que sentimentos sejam 

dissimulados como uma forma de auto-defesa e também para tentar ocultar as frustrações. 

Lins (1990, p. 168), em seu texto “Obedecer ou dissimular”, comenta o seguinte: “É certo 

que a dissimulação se torna mais eficiente quanto mais cuidadosamente se fizer. Isto 

indica que, para enganar, é preciso saber enganar.” É o que Martirio faz até o fim da obra, 
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ao tentar enganar Adela sobre os seus verdadeiros sentimentos por Pepe el Romano, 

homem pelo qual Adela sentia grande paixão. Mas essa paixão fica ameaçada quando 

Adela sabe que Pepe pedirá a mão de Angustias, sua irmã mais velha, em casamento. 

“¡Ah! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. 

Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario” (p. 114). 

Enquanto Martirio e Amelia comentam que o rapaz é um bom homem e que Angustias 

tem boas condições financeiras, Magdalena confronta as irmãs com as seguintes palavras: 

 

Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me 

alegraría; pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra 

hermana, aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, 

enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas 

nosotras. Porque si con veinte años parecía un palo vestido, ¡qué será 

ahora que tiene cuarenta! (p. 115). 

 

E completando, Magdalena finaliza: “Pepe el Romano tiene veinticinco años y es 

el mejor tipo de todos estos contornos; lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o 

nuestra Adela, que tiene veinte años, pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta 

casa, a una mujer que, como su padre, habla con la nariz” (p. 115-116). Pepe el Romano 

não parecia se importar nem um pouco com os sentimentos de Adela. Ao ter intenções 

com Angustias, ele, de certa forma, despreza o amor que Adela lhe tem. Casar com uma 

para ficar perto da outra, por exemplo, não seria nada agradável. Mas para ele não seria 

nada inconveniente, uma vez que ao homem, lhe era permitido ter várias mulheres. Esse 

tipo de conduta é bastante antiga, como é confirmada em Brown (1990, p. 30): 

 

O grego ou o romano abastados eram senhores de escravos. Os homens 

possuíam o corpo de seus criados do sexo masculino e feminino. Dentro 

dos muros de uma imensa casa cheia de meandros, repleta de jovens 

servos sobre os quais o amo tinha o domínio supremo, a fidelidade à 

esposa ficava como uma opção pessoal. A despeito das leis rigorosas 

que puniam as mulheres casadas pelo adultério, a infidelidade por parte 

dos maridos não acarretava nenhuma punição legal e trazia muito pouca 

desaprovação moral.  

 

Uma vez casado com Angustias, Pepe el Romano poderia continuar encontrando-

se com Adela e ela, completamente apaixonada por ele, poderia aceitar essa condição. 

Mas seria ela quem ficaria mal falada perante à sociedade e não Pepe, pois essa tolerância 

para com o adultério é de longa data, como vimos na citação de Brown. O comportamento 

masculino se repetia de geração em geração e Pepe não era uma exceção à regra. Ele era 

http://fui-para-madrid.blogspot.com/2009/12/e-i.html
http://fui-para-madrid.blogspot.com/2009/12/e-i.html


59 

 

um conquistador, que pretendia ter uma vida confortável, pois se casaria com Angustias 

pelo dinheiro que a moça possuía, e também queria ter as mulheres que ele quisesse e 

desejasse, sem selar compromisso com elas. Não é vista uma seriedade no rapaz, 

tampouco a vontade dele se comprometer com ninguém por amor. 

Adela, mesmo vivendo naquele ambiente de escuridão, opressão e hostilidade, 

mostra que não aceita as tradições patriarcais impostas pela mãe e pela sociedade, quando 

observa que o luto imposto pela sua genitora está sendo a pior época de sua vida. Mesmo 

Magdalena dizendo que ela se acostumará com isso, Adela chora com ira e esbraveja: 

“No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. ¡No quiero que se me pongan 

las carnes como a vosotras! ¡No quiero perder mi blancuraen estas habitaciones! ¡Mañana 

me pondré mi vestido y me echaré a pasear por la calle!¡Yo quiero salir!” (p. 118-119). 

Mesmo sendo a mais diferente das irmãs e mostrando uma personalidade distinta, Adela, 

ao saber das intenções de casamento de Pepe com Angustias, cai em grande tristeza, 

ficando uns dias sem participar das conversas entre suas irmãs e Poncia, que era quem 

trazia as notícias do mundo externo para dentro da casa. Poncia, que tinha ciência dos 

encontros entre Adela e Pepe “às escondidas” advertiu a moça:  

 

¡No seas como los niños chicos! Deja en paz a tu hermana, y si Pepe el 

Romano te gusta, te aguantas. (ADELA llora). Además, ¿quién dice 

que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. 

Ésa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi 

conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen 

todos los viudos de esta tierra: se casará con la más joven, la más 

hermosa, y esa eres tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, 

pero no vayas contra la ley de Dios. (p. 138). 

 

O conselho que Poncia dá à Adela mostra o quão ela desejava que a moça se 

resignasse em relação ao que sentia por Pepe. Era preferível esconder os sentimentos, 

aguentar o casamento de seu amado com a irmã e esperar que ela morresse para só depois, 

Adela poder ser feliz com Pepe. O problema é que Poncia se esqueceu de que nem tudo 

acontece como se pensa. Diferente do ela aconselhou e pensou, Adela não iria se resignar, 

como mostram as seguintes palavras: 

 

Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una 

criada: por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que 

tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Qué me 

encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Qué no duermo? ¡Soy más 

lista que tú! Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos (p. 

139). 
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A casa de Bernarda era um ambiente hostil e de morte para Adela. Tanto que, para 

poder respirar e sair daquele lugar onde a morte se manifestava com acidez, ela recorria 

ao lugar externo da casa, o curral. Eram lá os seus encontros com Pepe el Romano, que 

segundo Silva (2000, p. 521): 

 

La casa es para Adela espacio de la muerte. Por eso busca los espacios 

prohibidos. El corral es espacio de la consumación del deseo. Está fuera 

de la casa, fuera de los dominios de Bernarda. Es donde Adela se 

encuentra con Pepe […] El corral no obedece a reglas, es donde los 

impulsos animales y las pasiones humanas tienen lugar. El único 

espacio admitido para el sexo, es el cuarto de matrimonio; y por eso 

dice Martirio, refiriéndose al corral: “No es ése el sitio de una mujer 

honrada”. (GARCÍA LORCA, 1998, p. 194).  

 

A hipocrisia estava presente em todos os lados, em quase todas as pessoas da casa 

e com Bernarda não era diferente. Ela era o tipo de senhora tradicional, que, além de não 

romper com as tradições, jamais gostaria de ser contrariada, principalmente se tal 

contrariedade viesse de suas filhas. Em uma passagem da peça, Bernarda ordena a 

Angustias que volte a falar com Martirio. Ambas estavam sem se falar porque o retrato 

do noivo de Angustias, Pepe el Romano, havia sumido. Martirio havia pegado a foto e 

disse à irmã que foi apenas uma brincadeira. Ao ouvir o pedido da mãe, Angustias tenta 

argumentar, dizendo que Martirio não gosta dela. Bernarda prontamente lhe diz: “Cada 

uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, pero quiero buena 

fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes?” (p. 180). O manter das aparências era um 

fundamental para Bernarda. Ninguém de fora podia saber que havia algum tipo de 

desavença dentro de sua casa. Essa não era uma atitude recomendável para pessoas de 

uma boa educação e de uma estrutura socioeconômica favorável. Era preciso, por mais 

que houvesse uma guerra dentro de casa, manter as aparências e ficar bem longe das más 

línguas. Dessa maneira, Angustias tinha obrigação de falar com a irmã, mesmo ambas 

não gostando uma da outra. 

Angustias é uma das filhas submissas à vontade da mãe. Uma moça que não tem 

coragem de se rebelar, pois cumpre as tradições e se submete àquilo que a sociedade lhe 

impõe facilmente. Em uma das conversas com Bernarda, ela comenta que nota Pepe 

distraído e distante, e quando lhe pergunta o que ele tem, ele apenas responde que os 

homens sempre têm as suas preocupações. Dando mais poder aos homens e tendo a 

mesma atitude que um homem teria, Bernarda aconselha a filha que “No le debes 
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preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla y mira lo cuando te mire. Así no 

tendrás disgustos” (p. 181). Essa atitude mostra a supremacia masculina, que confirma as 

afirmações de Beauvior (1960), ao afirmar que a sociedade sempre foi masculina, com o 

poder político concentrado nas mãos dos homens. Beauvior afirmou também que a 

autoridade pública ou simplesmente social sempre pertenceu aos homens.  

Em outro momento da peça, Poncia também mostra que está a favor dos homens, 

quando defende Pepe el Romano, já que em uma conversa que tem com a Criada, ambas 

comentam a cegueira de Bernarda sobre o que ocorre entre Adela e Pepe. Mas Poncia fica 

a favor do rapaz, ao afirmar: “No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el 

año pasado anduvo detrás de Adela y ésta estaba loca por él, pero ella debió estarse en su 

sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre” (p. 190). As palavras de Poncia mostram 

claramente qual era a sua postura em relação a homens e mulheres. Aos homens, lhes era 

dada toda a liberdade para pensar e agir; às mulheres, lhes cabia se conter, se reprimir, 

especialmente no que diz respeito ao desejo sexual. A ela cabia apenas satisfazer as 

necessidades do marido, assim ele quisesse. Mas sentir desejo sexual pela parte feminina, 

era algo impuro e proibido. Brown (1990, p. 28-29), comenta sobre o coito entre o homem 

e a mulher, ao afirmar: 

 

As atitudes estoicas diante do coito conjugal ignoravam 

deliberadamente a possibilidade de satisfação erótica, fixando os olhos 

nos gestos graves e resolutos do homem público. Até o quarto conjugal 

devia ser "uma escola de comportamento ordeiro". No momento do 

coito, não se devia permitir que os corpos da elite provocassem sequer 

um torvelinho casual na correnteza solene que fluía de geração para 

geração através do leito conjugal. 

 

Ainda que essa imposição, segundo Brown, servisse para ambos os sexos, isto é, 

o de se ter uma postura séria e contida na hora da relação sexual, era a mulher que sofria 

todo tipo de preconceito, caso ela não seguisse o modelo imposto pela sociedade. A 

afirmação de Poncia, ao dizer que “um homem é um homem”, comprova que, ainda que 

Pepe el Romano estivesse completamente errado nas suas atitudes, seria desculpado. Já 

Adela, culpa, fosse por esta não estar em casa, por ela não se vestir adequadamente, por 

ela não obedecer às ordens da mãe, entre outros pormenores.  

O desfecho da obra de Lorca é mais trágico do que se podia imaginar. Não 

aconteceu como Poncia imaginou para Adela, isto é, que Pepe el Romano se casaria com 

Angustias e ela morreria no parto, por ser velha e ter problemas de saúde. Dessa maneira, 
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Pepe estaria livre para se casar com Adela. Mas o destino fez bem diferente. Martirio, por 

também desejar Pepe, mostrando o quanto ela dissimulava o seu desejo pelos homens, 

sentindo inveja de Adela por esta consumar seus desejos com o amado, confronta Adela 

em voz alta, ameaçando contar de uma vez o relacionamento da irmã com o rapaz. Mais 

uma vez, Adela responde com coragem e firmeza: “Esto no es más que el comienzo. He 

tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte 

debajo de estos techos5 y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía” (p. 

198). Ao se deparar com as palavras de Adela, Martirio, deseperada, grita pela mãe, que 

vem de prontidão saber o que acontecia em sua casa. Martirio, furiosa por não ter a mesma 

coragem que a irmã, ou seja, se rebelar contra uma sociedade hipócrita e uma família 

cheia de aparências, acaba falando à Bernarda que Adela estava com Pepe, e pede para a 

mãe olhar as anáguas da filha, cheias de palha de trigo. Ao ver a fúria de Bernarda, Adela, 

mais uma vez em um ato de rebeldia e coragem, avança para a mãe, quebrando-lhe 

finalmente, o bastão que a mãe usava para intimidar e oprimir as pessoas. “¡Aquí se 

acabaron las voces del presidio! (ADELA arrebata el bastón a su madre y lo parte en 

dos). Esto hago con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda 

nadie más que Pepe!” (p. 203). 

Podemos perceber dois fatos nesse desfecho: o primeiro é que, ao quebrar o bastão 

da mãe, acaba também o poder que ela tinha para com Adela, simbolizando o fim do 

poder patriarcal. A destruição do bastão não apenas mostra uma rebeldia da parte da filha 

caçula, como também a ruptura do símbolo da masculinidade, pois segundo a teoria 

freudiana, aquele que se apoia de armas, é portador da morte; o segundo fato é que, Adela, 

revoltada com a autoridade da mãe, diz que ninguém mais manda nela, a não ser Pepe, o 

que mostra na verdade que, Adela apenas substitui uma figura pela outra. Em vez dela 

ficar totalmente independente, ela coloca um homem no comando de sua vida, repetindo 

o patriarcalismo. Adela continua, agora, dizendo que é Pepe quem dominará a casa de 

Bernarda: “Yo soy mujer (A ANGUSTIAS.) Entérate tú y ve al corral a dicírcelo. Él 

dominará toda esta casa. ¡Ahí fuera está, respirando como si fuera un león” (p. 204).  

Todas que veem o ato de Adela, se desesperam e a maldizem, pelo fato de ela ter 

tido coragem para dizer o que sentia e não suportar mais as arbitrariedades de sua mãe e 

de suas irmãs. Porém, tanto o fim de Pepe el Romano, como também o de Adela, foi 

trágico. Ao pensar que o seu amado morreu, pois Bernarda havia pedido a escopeta e 

                                                           
5A morte que Adela cita é em relação ao inferno que sua mãe provocou com a morte do marido, ao 

decretar luto de oito anos para as filhas e proibi-las de sair de casa. 
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tinha atirado em direção a Pepe, Adela não aguenta a dor de não vê mais Pepe nas 

redondezas da casa e comete suicídio. E mais uma vez, é confirmado em Bernarda o seu 

preconceito em relação à mulher e a sua postura patriarcal, desqualificando a figura 

feminina. Ela, não acertando o tiro em Pepe, diz: “Fue culpa mía. Una mujer no sabe 

apuntar” (p. 205).  

Mesmo vendo a filha morta, Bernarda não revela a mínima emoção, muito pelo 

contrário. O que vemos em suas palavras é um orgulho cada vez mais forte, junto com 

uma insuportável hipocrisia, sempre querendo dar satisfação à sociedade e temendo ficar 

mal falada: 

 

Pepe: irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro. 

¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla 

como si fuera doncella. ¡Nadie dirá nada! ¡Ella ha muerto virgen! 

¡Avisad que al amanecer den dos clamores de campanas! (p. 207).  

 

Bernarda continua seu discurso hipócrita e insano: 

 

Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! 

(A otra HIJA). ¡A calar he dicho! (A otra HIJA).¡Las lágrimas cuando 

estés solas! ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija 

menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, 

silencio he dicho. ¡Silencio! (p. 207).  

 

As palavras de Bernarda mostram a dureza em seu comportamento, no qual se vê, 

além do patriarcalismo e hipocrisia, uma mistura de crueldade. Se ela própria não chorava 

a morte da filha, que direito ela daria às filhas para chorarem? O orgulho de Bernarda era 

tamanho, que dá para imaginar que ela estava completamente louca, ao dizer o tempo 

todo que Adela havia morrido virgem. Sabia-se que não era assim. Adela havia tido 

intimidades com Pepe. É interessante ver também que, como já mencionamos, todos 

sabiam do envolvimento da filha caçula de Bernarda com o rapaz e comentavam sobre 

isso. Mas quando Adela finalmente revelou esse amor, quando falou a verdade, verdade 

que ninguém estava disposto a ouvir, todas da casa se voltaram contra ela. Seria então 

melhor para Adela se ela tivesse mantido a paixão por Pepe el Romano “às escondidas?” 

Não, não seria nada interessante. Alguém tinha que ser diferente, rebelar-se e Adela fez 

isso. O preço que ela pagou foi alto, com a própria vida. Mas pelo menos uma mulher 

mostrou do que era capaz, ou seja, ela não só viveu a paixão que sentia, como também 

assumiu publicamente isso. Ao enfrentar Bernarda, Adela torna-se um símbolo de 
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resistência, de liberdade, de querer uma vida nova, longe das hostilidades daquela casa. 

Diferente de suas irmãs, Adela construiu sua história, que deve ser relida e relembrada 

como aquela que conseguiu sair das amarras da mãe, das irmãs e da sociedade. Quem 

sabe a morte foi mais interessante para ela? Melhor a morte física do que a simbólica, que 

mata o indivíduo pouco a pouco todos os dias. E mais uma vez, podemos ver a grande 

metáfora presente nessa parte da obra. A do suicídio de Adela. Ela, a filha que se rebelou, 

teve um fim trágico, justamente como o que acontecia com aqueles que se rebelavam 

contra a ditadura de Franco. Os que tinham obediência e eram os bajuladores, tinham a 

confiança do governo, assim como era na casa de Bernarda Alba. Angustias e as outras 

irmãs tinham a confiança da mãe, uma vez que não ia contra ao que ela queria. Já com 

Adela foi muito diferente. Como discorre Silva (2000, p. 521), quando fala sobre o 

desfecho que Lorca dá a seus personagens: 

 

Así, se resuelve su conflicto trágicamente. Como muchos personajes de 

Lorca encuentra una manera de rechazar los códigos establecidos por 

los hombres, niega la repetición de vigilar y ser vigilada, transforma la 

muerte-en-vida, impuesta por su madre, en una muerte de hecho, 

elegida por ella misma. 

 

Concluindo esse tópico, a morte para Lorca tinha uma grande representação 

simbólica. Ele fez Adela morrer para que essa morte fosse, na verdade, a libertação da 

personagem. Em tempos de guerra, exilar-se ou morrer deveria ser a melhor solução. Ser 

valente e encarar a ditadura franquista era um ato de coragem. Mas muitas mortes já 

tinham acontecido devido a essa ditadura e muito sangue tinha sido derramado. Lorca 

perdeu muitos amigos para a ditadura, uma vez que a direita esmagou a oprimiu a classe 

trabalhadora que desejava um mundo mais justo e mais igualitário. Adela morre, mas se 

liberta das castrações de Bernarda Alba, assim como muitos morreram na guerra. Mas 

essa morte fez com que eles se libertassem das opressões de Franco, na Espanha. 

 



 

4. METÁFORAS, CONFLITOS E REALISMO NA OBRA DE ESQUIVEL 

A obra de Laura Esquivel, apesar de apresentar as mesmas características da obra 

de Lorca, no que diz respeito ao cumprimento das tradições e do abuso de poder, sendo 

esse poder patriarcal, mostra um lado bastante poético, ao abordar o tema das receitas de 

cozinha, preparadas por Tita e Nacha, filha de Mamãe Elena e criada da casa, 

respectivamente. Ambas têm muita sensibilidade ao preparar cada prato, especialmente 

Tita, que foi criada na cozinha da casa de sua mãe.  

A todo momento vemos um conflito entre tradição e livre-arbítrio. Tita está presa 

à Mamãe Elena por causa de uma tradição de família. Ela não podia casar por ser a mais 

nova da família: precisava viver ao lado da mãe até sua morte.  Seu grande amor, Pedro, 

casou-se com a irmã mais velha, Rosaura, apenas para ficar próximo de Tita, que age de 

forma submissa por boa parte da história, sempre procurando atender às expectativas de 

sua mãe. Quando ela percebe que atender às expectativas não a levará a lugar algum, ela 

tem uma catarse.  

Eram tempos difíceis naquele país. A história se passa no norte do México durante 

a Revolução Mexicana (1910) e são mostrados na obra, alguns momentos em que Mamãe 

Elena tem que enfrentar os revolucionários, tarefa essa que ela não foge, muito menos 

demonstra ter medo deles pelo fato de ser uma mulher. Em tempos assim, é necessário 

que alguém assuma o comando e foi assim que sucedeu com Elena, fazendo dela a 

personagem mais real da obra. 

Esquivel utiliza-se largamente de metáforas culinárias ao longo da obra para 

expressar sentimentos ou ações dos personagens. O choro de Tita ao cortar cebolas 

produzindo rios de lágrimas, por exemplo, e, a briga de galinhas que produziu um furacão 

que arrastou as galinhas para os confins do mundo. Esse último representava a relação 

conflituosa e de rivalidade entre Tita e Rosaura. Esses artifícios da autora são recorrentes 

em romances. O personagem precisa “morrer” ou “desaparecer” para poder “renascer” 

com novos valores. É na segunda metade da história que Tita precisa lidar com um novo 

dilema: casar com Pedro, o amor de sua vida ou com John que cuidou dela quando 

precisou. É a famosa escolha entre a razão (John) ou o sentimento (Pedro).  

A obra de Esquivel é rica em metáforas, detalhes da personalidade dos 

personagens e com uma grande sensibilidade em mostrar o comportamento de cada um 

deles, de acordo com as suas crenças e tradições. Os personagens cumprem o seu papel. 

Aos principais como Tita, Mamãe Elena, Pedro e Rosaura é dado um bom espaço para 
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suas personalidades serem apresentadas. Aos coadjuvantes é dado o tempo necessário 

para compreendermos as suas motivações. As metáforas culinárias são interessantes e 

acabam por deixar a história mais interessante e imprevisível. Esquivel soube usar muito 

bem este artifício. 

 

 

4.1 O conflito mexicano: ameaça ao corpo feminino 

Eram tempos difíceis no México, no ano de 1910. A Revolução Mexicana acirra 

os ânimos e ameaça tudo aquilo que havia sido construído pela direita. Foi um grande 

movimento armado que começou em 1910 com uma rebelião liderada por Francisco 

Madero contra o antigo autocrata general Porfirio Diaz. Foi a primeira das grandes 

revoluções do século XX. Esta revolução foi caracterizada por uma variedade de líderes 

de cunho socialista, liberal, anarquista, populista, e em prol do movimento agrário, isto é, 

em prol das classes menos favorecidas e exploradas pelo capitalismo. 

A elite agrária predominava completamente no México, sempre determinando 

quem seria o governante máximo. Em 1876 assumiu Porfírio Dias, que governou de forma 

ditatorial. Mesmo tendo havido um pequeno desenvolvimento industrial durante o 

período em que esteve à frente do país, a elite agrária permaneceu no poder, pois a base 

econômica continuou a ser a exportação de produtos agrícolas e de minérios. 

Porfírio Diaz governou o México por mais de trinta anos. Mantinha-se uma 

aparência de democracia, pois eram realizadas eleições periodicamente, mas elas eram 

manipuladas para que ele sempre se reelegesse. Em 1910, nas eleições, Diaz novamente 

foi eleito, porém seu opositor, Francisco Madero conseguiu rebelar a população e 

assumiu, com a promessa de realizar a tão esperada reforma agrária. Tal promessa, no 

entanto, não foi cumprida agravando ainda mais a já péssima condição de vida dos 

camponeses. Liderados então por Emiliano Zapata e Pancho Villa, eles iniciaram a luta 

contra Madero, conseguindo tirá-lo do poder. Posteriormente, derrubaram também o seu 

sucessor, o general Huerta. Primeiramente, Zapata e Villa propunham a expropriação dos 

latifúndios (inclusive os pertencentes à Igreja) para posterior divisão entre camponeses; 

o reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que lhes haviam sido tomadas e 

a nacionalização das terras daqueles que fossem considerados inimigos da revolução. 

Nas eleições de 1914, o latifundiário Carranza, apoiado pelos Estados Unidos, foi 

eleito presidente. Sua principal promessa era a elaboração de uma nova Constituição, que, 
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de fato, foi aprovada em 1917. A nova Constituição, aparentemente liberal, caracterizava-

se por conceder ao Estado do direito de expropriar terras, caso fosse utilizá-las para 

benefício público, ao mesmo tempo que reconhecia os direitos dos índios sobre as terras 

de uso comum. No campo das relações de trabalho, criou-se o salário mínimo e 

determinou-se que a duração da jornada de trabalho seria de oito horas. A Igreja Católica 

foi sensivelmente abalada em seu poder com a separação entre Estado e Igreja. 

Para garantir que Carranza fosse bem-sucedido em seu governo, os Estados 

Unidos chegaram a invadir o território mexicano em uma tentativa de prender Pancho 

Villa. 

A morte de Zapata, assassinado em 1919, e de Pancho Villa, morto em 1923, foi 

um golpe duro para os camponeses. O governo norte-americano pressionava para que as 

reformas fossem implantadas rapidamente, a fim de evitar novos problemas. A Igreja 

Católica, por sua vez, exercia pressão sobre o governo, porque desejava recuperar o que 

havia perdido. Tudo isso levou o processo revolucionário praticamente ao fim. 

Em 1929 foi criado o Partido Nacional Revolucionário (PRN), resultado da 

unificação das diferentes correntes revolucionárias, e que seria a base do Partido 

Revolucionário Institucional (PRI), criado em 1946. Essa mudança implicou o abandono 

dos princípios revolucionários de 1910. 

Apesar da significativa reforma agrária implementada pela Revolução, com o 

tempo os camponeses perderam muitas terras que haviam conquistado. As dificuldades 

em conseguir uma produção em larga escala e a baixo custo, as dívidas bancárias, a 

concorrência dos produtos agrícolas norte-americanos e a maior mecanização das 

propriedades mais modernas acabaram por inviabilizar a pequena propriedade. 

A luta dos camponeses mexicanos pela terra se estende até os dias atuais, como 

acontece, aliás, em outros países da América latina, inclusive no Brasil. No México, na 

última década do século XX, essa luta foi retomada de forma mais intensa com a criação 

do Exército Zapatista de Libertação Nacional, na província de Chiapas. O nome desse 

movimento é uma homenagem a Emiliano Zapata, um dos líderes mais expressivos da 

Revolução de 1910. E foi esse conflito mexicano que foi usado pela autora como pano de 

fundo para contar a história de Mamãe Elena, suas filhas e quem mais vivia na casa da 

genitora. 

O rancho de Mamãe Elena era composto por mulheres. Desde que a matriarca 

perdeu seu marido, vítima de um infarto, ela se dispôs a tomar conta do rancho, bem como 

de suas três filhas: Rosaura, Gertrudis e Tita. Os tempos bélicos, certamente, causavam 
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demasiada preocupação no México e à sua população naqueles anos de 1910. Podemos 

perceber essa preocupação nas palavras que seguem na obra, ao se referir ao casamento 

de Rosaura: “Realmente habían tenido surte en haber podido conseguir seda francesa en 

esas épocas de instabilidad política. La revolución no permitía que uno viajara de una 

manera segura por el país” (ESQUIVEL, 1989, p. 31).6 

Ao cuidar do rancho sozinha, contando com a ajuda e a presença de figuras 

femininas como suas filhas, Nacha, criada antiga da casa e Chencha, a criada jovem, o lar 

de Mamãe Elena ficou vulnerável a ataques dos revolucionários, no que consistia uma 

grande ameaça ao corpo feminino. Aos homens, lhe era dado o dever de ir para a guerra, 

defender seu país e suas ideologias; às mulheres, o direito era apenas de ficar em casa, 

cuidando dos filhos e esperando os seus maridos voltarem da guerra (quando voltavam), 

para que finalmente, a vida pudesse voltar o seu curso normal. Isso ratifica Beauvior 

(1960), quando afirma com veemência que o mundo sempre pertenceu ao universo 

masculino. O México daquela época, obviamente que contava com os ideais do 

patriarcalismo e esse era o modelo correto de comportamento.  

Mesmo com toda a instabilidade política que agitava o país naquele tempo, com a 

dificuldade que se tinha em sair dele e a escassez de comida, Mamãe Elena não se deixou 

intimidar pela guerra, sendo, nesse ponto, uma mulher à frente do seu tempo, isto é, uma 

mulher que não tinha medo de enfrentar os homens e lhes dizer as verdades quando ela 

achava que eles necessitavam escutar. Além do mais, ela defendia o que era seu com todas 

as forças, como podemos observar em uma passagem da obra, quando um bando de 

revolucionários invadiu seu rancho. O capitão, ao dirigir a palavra à Mamãe Elena, pede 

a ela que, por boa vontade, coopere com a causa deles, ao que tem a seguinte resposta da 

matriarca: “Y yo, por las buenas, les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones 

que encuentren en el granero y los corrales. Pero eso sí, las que tengo dentro de mi casa 

no las tocan, ¿entendido? Ésas son para mi causa particular” (1989, p. 89). Essas palavras 

soaram de forma engraçada para o líder do bando. Ele responde ironicamente à Mamãe 

Elena, chamando-a de “meu general”. Todos riram da piada do capitão. Mas quando um 

dos revolucionários insistiu em entrar na casa da genitora, ela, com sua escopeta, deu um 

tiro que atingiu a várias galinhas do rancho. E se dirigiu ao capitão, dizendo-lhe: 

 

                                                           
6 A partir desse momento, todas as referências sobre a obra Como água para chocolate, terão somente o 

ano e a página. 
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Tengo muy bueno tino y muy mal carácter, capitán. El próximo tiro es 

para usted y le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten, así 

es que mejor nos vamos respetando, porque si nos morimos, yo no le 

voy a hacer falta a nadie, pero de seguro la nación sí sentiría mucho su 

pérdida, ¿o no es así? (p. 90). 

 

Ao ser firme e categórica em suas palavras, Mamãe Elena deixou claro quem 

mandava naquele lugar. Podemos perceber que, diferente da obra de Lorca, quando 

Bernarda Alba pega uma escopeta e erra o tiro em Pepe el Romano e, ainda por cima, 

desqualifica a mulher, dizendo que uma mulher não sabe atirar, com Mamãe Elena era 

diferente. Esta não tinha medo algum em pegar em armas e atirava muito bem, como ela 

mesma reconhece ao alertar os soldados. Além do mais, ao pegar em uma escopeta, a 

matriarca da família De la Garza mostra o seu comportamento autoritário e 

masculinizado, uma vez que pegar este ato consistia em algo exclusivo do universo 

masculino. O comportamento de Mamãe Elena confirma a teoria de Bordieu, que 

compara as armas e os objetos como vara, bengala e bastão à simbologia patriarcalista.  

Além da coragem inata, Mamãe Elena tinha um olhar irresistivelmente opressor, 

como corrobora na obra:  

 

Realmente era difícil sostener la mirada de Mamá Elena, hasta para un 

capitán. Tenía algo que atemorizaba. El efecto que provocaba en 

quienes la recibían era de un temor indescriptible: se sentían enjuiciados 

y sentenciados por faltas cometidas. Caía uno preso de un miedo pueril 

a la autoridad materna (p. 90).  

 

Dessa maneira, o olhar de Mamãe Elena, assim como suas duras palavras, 

intimidavam qualquer pessoa, pois era possível perceber que ela não brincava nem um 

pouco quando se tratava de defender seu rancho e suas filhas. Ao demonstrar coragem e 

firmeza em suas atitudes, a genitora consegue ser o oposto de tudo aquilo que foi dito 

desde os primórdios, desde antes de Cristo, nas explicações científicas de Lerner (1990) 

e Beuavior (1960), quando, segundo os seus estudos, comentam que a mulher sempre foi 

tida como o sexo frágil, justamente por causa de uma série de fatores em sua vida, como 

menstruar, engravidar, ter filhos, amamentar, ficar dias e dias de resguardo, entre outros 

pormenores usados como desculpa para impedir que a mulher evoluísse. Mamãe Elena é 

uma revolucionária dos anos de 1910 quando assume um comportamento de valentia e se 

mostra destemida diante das situações mais extremas. Mesmo assumindo o modelo 

masculino, pois se comportar de maneira agressiva e destemida não era algo para uma 
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mulher, a matriarca consegue transcender os limites do tempo, transformando-se em 

motivo de admiração do capitão do bando: “Sí, tiene razón. Pero no se preocupe, nadie 

va a matarla, ni a faltarle al respeto, ¡faltaba más! Una mujer así de valiente siempre 

tendrá mi admiración” (p. 91).  

Se por um lado, a direita tradicionalista permanecia no poder e visava apenas o 

bem-estar individual, esquecendo-se completamente do coletivo e das satisfações dos 

menos favorecidos, a esquerda rebelde visava melhoria nas condições de trabalho, bem 

como a satisfação coletiva. Dessa forma, as injustiças e desigualdades sociais tinham boas 

chances de diminuírem. Foi dentro desse contexto de guerra, entre rebeldes e federais, 

que a ama de leite do neto de Mamãe Elena, parente da criada Nacha, foi morta. Uma 

manhã, ao ir visitar sua família, uma bala perdida, resultado da luta entre os rebeldes 

(esquerda) e os federais (direita), acabou atingindo a moça e matando-a: “[…] hasta que 

una mañana, cuando se dirigía al pueblo a visitar a su familia, fue alcanzada por una bala 

perdida que se escapó de una balacera entre rebeldes y federales y la hirió de muerte” (p. 

76).  

Um conflito bélico é capaz de distorcer várias questões no que diz respeito a 

valores, à ética e à moral. Se de um lado, havia um povo tradicional, que não abria mão 

do que conquistou ao longo dos anos, por outro, havia uma massa que estava farta de ser 

massacrada pela elite tradicionalista e que queria melhorias em sua vida. Mas essa luta 

armada deixou marcas em toda a nação, pois a guerra tem o poder de deixar o ser humano 

irracional e, muitas vezes, praticar atos violentos, como assaltos, saques, estupros, entre 

outras atitudes que fogem às regras da boa conduta. Foi o que aconteceu no rancho de 

Mamãe Elena quando um grupo de bandoleiros o atacou: “Esa noche, al llegar a la casa, 

un grupo de bandoleros atacó el rancho. A Chencha la violaron y Mamá Elena, al tratar 

de defender su honor, recibió un fuerte golpe en la espalda y éste le provocó una 

paraplegia que la paralizó de la cintura para abajo” (p. 130). O que ocorreu com Chencha 

comprova que a mulher, praticamente o tempo todo, é vítima desse tipo de conduta. O 

que se percebe é que o homem, no exercício de seu poder, não se satisfaz com uma parte. 

Ele deseja mais e esse desejo vai além de seu caráter, uma vez que violar o corpo feminino 

faz da mulher sua escrava, sua submissa, aquela que fica marcada por ele para o resto de 

sua vida. Martins (2016, p. 02), em seu artigo “O estupro como arma de guerra: violência 

sexual e reprodutiva”, discorre que: “Durante praticamente toda a história, pelo menos 

desde a origem do patriarcado, o estupro foi tratado como crime contra a propriedade, 

portanto, a apropriação por um homem de um bem que não pertence à mulher, mas sim a 
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outro homem.” Com essas palavras, Martins confirma a posse que o homem impõe sobre 

a mulher, objetificando-a em suas palavras e ações, indo aos extremos, como é o caso do 

estupro. Em época de guerra, principalmente, o corpo feminino fica ainda mais vulnerável 

a homens que veem na mulher somente um objeto de satisfação de seus desejos, com a 

intenção de humilhá-lhas. Esse comportamento abusivo dos homens é confirmado nas 

palavras de Bordieu (2012, p. 16), ao discorrer que: 

 

Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades 

(sexuais e outras) segundo a oposição entre o masculino e o feminino 

recebe sua necessidade objetiva e subjetiva de sua inserção em um 

sistema de oposições homólogas, alto/baixo, em cima/embaixo, na 

frente/atrás, direita/esquerda, reto/curvo (e falso), seco/úmido, 

duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora (público)/dentro 

(privado) etc., que, para alguns, correspondem a movimentos do corpo 

(alto/baixo//subir/descer, fora/dentro//sair/entrar. 

 

Chencha foi vítima de um ato cruel e sórdido, deixando-a sem defesa, o que 

comprova o quanto o corpo de uma mulher pode ser cobiçado, usado e abusado. Coube 

àquela que tinha coragem, enfrentar e defender firmemente o que lhe pertencia, bem como 

sua honra e a honra das mulheres que estavam aos cuidados dela. Mamãe Elena nunca 

teve medo de homem algum. Porém, o destino acabou lhe vitimando e lhe deixando sem 

ação. Não foi uma derrota, porque ela enfrentou os bandoleiros sem hesitar. Mas a vida 

mostrou que Mamãe Elena também tinha seus pontos fracos, deixando-lhe paraplégica e 

com uma enorme sensação de impotência. 

O que aconteceu no rancho foi um golpe muito duro para Mamãe Elena. Com a 

paralisia, ela, certamente, não poderia mais fazer o que queria de forma ativa. Tinha que 

ter uma pessoa para ajudá-la e que a socorreu nesse momento foi a sua filha caçula, Tita. 

Mesmo Tita tendo passado um tempo em San Antonio, Texas e sendo desprezada pela 

mãe, pois sua genitora tinha fortes atitudes opressoras e castradoras, Tita cuida da mãe. 

Mas Mamãe Elena, além de se sentir impotente, também sentia- se humilhada por ter que 

aceitar Tita de volta ao seu rancho. Ela simplesmente não teve escolha, como mostram as 

palavras que seguem: “Tita sabía muy bien que su madre se sentía profundamente 

humillada al tener que aceptarla nuevamente en su casa, y no sólo eso, sino de necesitar 

sus cuidados para su restablecimiento” (p. 130).   

Mesmo com o que lhe aconteceu, Mamãe Elena continuava exercendo o seu 

autoritarismo para com sua filha caçula e os demais que viviam dentro de sua casa. A 

questão do autoritarismo e abuso de poder da genitora será vista no próximo capítulo, no 
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qual será detalhado o comportamento patriarcal de Mamãe Elena, bem como as possíveis 

razões pelas quais levaram a matriarca ter atitudes tão extremistas. No entanto, em relação 

ao seu comportamento perante o universo masculino, ela deixa seu legado, que pode 

servir para as futuras gerações. Viúva, ela não deixou que o medo a dominasse, muito 

pelo contrário. Ela falou o que tinha que falar e enfrentou quem tinha que enfrentar, sendo 

isso um ato admirável, mostrando que a mulher tem tanta competência e ousadia quanto 

o homem. A coragem e a determinação que Mamãe Elena tinha ao tratar os assuntos de 

seu interesse, tais como seu rancho, suas filhas e sua permanência no exercício do poder, 

deve servir para se ter um senso crítico fora do convencional, isto é, para que tudo aquilo 

que é tradicional para com as mulheres seja revisto em uma sociedade que só se valoriza 

o homem e os dotes, sejam físicos ou intelectuais. Mamãe Elena consistiu, principalmente 

para a época na qual vivia, um símbolo de raciocínio lógico, resistência e domínio daquilo 

que era de seu agrado e interesse. 

 

 

4.2 O autoritarismo de Mamãe Elena: artifício de encobrimento de um segredo 

Se o ponto positivo de Mamãe Elena era não ter medo dos homens, enfrentá-los e 

lhes dizer as verdades que ela queria, na hora que ela desejava, seu ponto negativo era ter 

o comportamento opressor dos homens, castrando a liberdade de suas filhas e de outras 

pessoas que viviam dentro de sua casa. O lado bastante patriarcal da genitora, fazia com 

que ela tivesse atitudes abusivas e castradoras para com suas filhas, especialmente Tita. 

Por ser a filha caçula, à Tita não lhe era dado o direito de se casar, pois, segundo a tradição 

da época, as filhas caçulas tinham por obrigação cuidarem de suas mães. Essa tradição, 

mais uma vez, ratifica Hobsbawm & Ranger (1997), quando afirmam que muitas das 

tradições são inventadas e não se sabe por que elas foram criadas, tampouco quando 

houve essa criação. 

Com essa obrigação em ter que cuidar de Mamãe Elena, Tita se sentiu 

profundamente mal, uma vez que conhece o amor quando se apaixona por Pedro. Mas 

sua mãe, exercendo a sua imposição e o seu poder, jamais permitiria esse casamento. Em 

uma passagem da obra, Tita comenta com a mãe que Pedro irá ao rancho lhe falar. A 

matriarca lhe pergunta o que ela quer e Tita diz não saber. Mas como a ela já havia 

percebido as intenções do rapaz para com a filha, é categórica: “Pues más vale que le 

informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder 
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el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres a ti te corresponde 

cuidarme hasta el día de mi muerte” (p. 09). Mesmo com as palavras da mãe, Tita tenta 

um diálogo, iniciando com: “Pero es que yo opino que …” (p. 09) e a mãe lhe responde 

bruscamente: “¡Tú no opinas nada y se acabó! Nunca, por generaciones, nadie en mi 

familia ha protestado ante esa costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga” (p. 

09). Fica claro nas palavras da personagem a falta total de um diálogo e da capacidade de 

ela escutar os anseios de sua filha. O que Mamãe Elena fazia era impor, castrar e humilhar 

as filhas, sobretudo Tita. Seu abuso de poder era tamanho, que ela obrigou suas meninas 

a chamarem de “mami”, pois, segundo ela:  

 

Mamá Elena opinaba que la palabra mamá sonaba despectiva, así que 

obligó a sus hijas desde niñas a utilizar la palabra “mami” cuando se 

dirigieran a ella. La única que se resistía o que pronunciaba la palabra 

en un tono inadecuado era Tita, motivo por el cual había recibido 

infinidad de bofetadas (p. 11, grifo do autor).  

 

Mas por que Mamãe Elena tinha esse comportamento? Por que castrar e humilhar 

tanto sua filha caçula? Ela tinha três meninas que lhe serviam, que não eram pessoas de 

má conduta. Seria interessante que o lar da matriarca fosse de união e respeito, 

principalmente porque o país estava vivenciando um contexto de guerra. Com a morte do 

marido, seria comum que a mãe se afeiçoasse mais às suas filhas, ouvindo suas opiniões 

e se fazendo escutar também. Porém, acontece o contrário. A personagem, 

completamente embrutecida, exerce um domínio e um controle rigorosos, como também 

podemos ver na obra quando ela oferece a mão de Rosaura, sua filha mais velha, a Pedro. 

Depois de ter explicado a Pedro e ao pai dele as razões pelas quais Tita não poderia se 

casar, ela comenta que: “Claro que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su 

consideración a mi hija Rosaura, sólo dos años mayor que Tita, pero está plenamente 

disponible y preparada para el matrimonio…” (p. 12). Mais uma vez, o abuso de poder 

da personagem é exercido, pois ao dizer que a filha mais velha estava pronta para o 

casamento, Mamãe Elena não levou em consideração se era realmente isso que Rosaura 

queria, o que nos mostra claramente a submissão da filha às atitudes tomadas pela 

genitora, que, através de seu autoritarismo, não dá escolha às suas filhas.  

Era claro que Mamãe Elena não queria fazer de suas filhas pessoas independentes, 

muito pelo contrário. Uma vez submissas às suas ordens, essa submissão se alargaria para 

um marido, por exemplo. Ou seja, a repetição do comportamento patriarcal permaneceria 

e as mulheres deveriam aceitar todas essas imposições. 
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O papel de Mamãe Elena perante a sua família não era o de proteger, muito pelo 

contrário. Ao saber do amor de Tita por Pedro, ela não considerou os sentimentos da filha 

caçula. No dia do casamento de Rosaura com Pedro, ao ver Tita próxima de seu amado, 

a genitora discorre as seguintes palavras à filha: “A mí no me engañas, cuando tú vas, yo 

ya fui y ya vine, así que no te hagas la mosquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver 

cerca de Pedro” (p. 37). Apesar do comportamento autoritário e castrador de Mamãe 

Elena, é notável que ela não permite que ninguém, muito menos homem nenhum e nem 

mesmo em tempos de guerra, lhe tirem a liberdade. Em uma passagem da obra, ela, ao 

conversar com um padre sobre o estado de saúde de sua filha Rosaura, comenta que ela, 

Pedro e o filho do casal devem ir moram em San Antonio, Texas, a fim de que a filha 

tenha mais atenção médica. Mas o padre lhe aconselha, dizendo que, com a situação 

política que o país está vivendo, a genitora necessita de um homem que a defenda. No 

caso, esse homem é o genro, Pedro. Automaticamente, Mamãe Elena retruca: “Nunca lo 

he necesitado para nada, sola he podido com el rancho y con mis hijas. Los hombres no 

son tan importantes para vivir padre” (p. 82). Como mencionei no início desse capítulo, 

esse é o lado positivo de Mamãe Elena, pois ela se mostra uma mulher realmente 

destemida das opressões masculinas, sabe conduzir a sua casa e as suas filhas, como ela 

mesma diz ao padre e não se intimidou com a presença dos revolucionários em seu 

rancho. Por outro lado, ser oprimido não estava nos planos de nenhuma de suas filhas.  

O comportamento opressor de Mamãe Elena é bastante similar ao de Bernarda 

Alba. Ibañez (2006), discorre em seu artigo que, apesar de tanto a obra de Lorca como a 

de Esquivel terem sido escritas em épocas e culturas diferentes, ambas, além de girar em 

torno da mulher, compartilham temas em comum, como a questão de mães dominantes e 

castradoras, isto é, mãe com comportamentos possessivos e que impedem que suas filhas 

vivam as vidas que desejam e, consequentemente, façam as escolhas que lhe são 

convenientes. E o que se pode perceber em ambas as obras é justamente um 

comportamento bastante similar em Bernarda Alba e Mamãe Elena. Ainda que possa 

existir um autoritarismo maior em Bernarda, junto com uma grande hipocrisia, ela e 

Mamãe Elena serão identificadas como similares por causa do abuso de poder para com 

suas filhas.  

Outra passagem da obra que mostra com veemência o comportamento da genitora 

é a triste notícia dada por Chencha da morte de Roberto, neto da matriarca. Tita, por sentir 

um amor enorme pela criança, tem um grande choque ao saber da notícia. Mas ao tentar 

se levantar da mesa, é fortemente reprimida pela mãe: “¡Siéntate a trabajar! Y no quiero 
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lágrimas. […] Primero terminas y luego haces lo que quieras, menos llorar, ¿me oíste?” 

(p. 99-100). A ordem de Mamãe Elena para que não haja lágrimas em sua casa é bastante 

similar à de Bernarda Alba em relação à morte de Adela. Em Bernarda, é visto, além do 

exercício de abuso de poder, uma lamentável hipocrisia, uma vez que, mesmo ela sabendo 

dos encontros íntimos da filha com Pepe el Romano, grita para todos que Adela morreu 

virgem. Já em Mamãe Elena não é vista hipocrisia, mas sim, o extremo autoritarismo e a 

castração, até mesmo dos sentimentos mais profundos de sua filha. O importante para ela 

era que seu poder fosse exercido.  

Desde o ocorrido no rancho, isto é, desde a invasão dos bandoleiros, invasão essa 

que provocou em Mamãe Elena uma paralisia, ela teve que ficar aos cuidados de Tita. 

Com a morte da mãe, que foi acompanhada por fortes dores e intensas convulsões, Tita 

ficou praticamente sozinha no rancho. Até pelo menos Rosaura retornar com Pedro para 

o enterro de Mamãe Elena. Ao vestir a mãe para o velório, Tita encontrou na cintura dela 

um enorme chaveiro e reconheceu uma das chaves. Era a chave do guardarroupa da mãe 

e dentro dele havia um cofre. Com uma grande curiosidade, Tita abriu o cofre e viu que 

dentro dele e finalmente descobriu a verdadeira história de Mamãe Elena, como diz nas 

linhas que seguem: 

 

Tita abrió el cofre con morbosa curiosidad. Contenía un paquete de 

cartas de un tal de José Treviño y un diario. Las cartas estaban dirigidas 

a Mamá Elena. Tita las ordenó por fechas y se enteró de la verdadera 

historia de amor de su madre. José había sido el amor de su vida. No le 

habían permitido casarse con él pues tenía en sus venas sangre negra. 

Una colonia de negros, huyendo de la guerra civil en U.S.A. y del 

peligro que corrían de ser linchados, había llegado a instalarse cerca del 

Pueblo. José era el producto de los amores ilícitos entre José Treviño 

padre y una guapa negra. Cuando los padres de Mamá Elena habían 

descubierto el amor que existía entre su hija y este mulato, horrorizados 

la obligaron inmediatamente a casarse con Juan De la Garza, su padre 

(p. 138). 

 

Tita continua lendo sobre a história de amor de sua mãe e descobre outro fato, 

como comprova com os seguintes escritos: 

 

Esta acción no logró impedir que aun estando casada siguiera 

manteniendo correspondencia secreta con José, y tal parecía que no se 

habían conformado solamente con este tipo de comunicación, pues 

según estas cartas, Gertrudis era hija de José y Mamá Elena había 

intentado huir con José al enterarse de este embarazo, pero la noche en 

que lo esperaba escondida tras los oscuros del balcón presenció cómo 

un hombre desconocido, sin motivo aparente, protegiéndose entre las 
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sombras de la noche atacaba a José eliminándolo de este mundo. 

Después de grandes sufrimientos Mamá Elena se resignó entonces a 

vivir al lado de su legítimo marido. Juan De la Garza por muchos años 

ignoró toda esta historia, pero se enteró de ella precisamente cuando 

Tita nació. Había ido a la cantina a festejar con unos amigos el 

nacimiento de su nueva hija y ahí alguna lengua venenosa le había 

soltado la información. La terrible notica le provocó un infarto. Eso era 

todo (p. 138-139). 

 

Ao descobrir a verdadeira história de sua mãe, Tita acaba se sentindo culpada de 

ter participado desse segredo. Mas ela não se atreveu em jogar nenhuma das cartas fora 

e, ao estar no velório de sua genitora, chorou, como comprovam as linhas seguintes: 

“Durante el enterro Tita realmente lloró por su madre. Pero no por la mujer castrante que 

la había reprimido toda la vida, sino por ese ser que había vivido un amor frustrado. Y 

juró ante su tumba que ella nunca renunciaría al amor, pasara lo que pasara” (p. 139).   

É interessante ver que Tita, ao descobrir toda a verdade sobre sua mãe, uma força 

interna parecia impulsioná-la para que nunca mais renuncie ao amor. Nessa época, ela 

estava certa de que o seu grande amor era John, médico que cuidou de Tita durante o 

tempo que ela passou na casa dele, no Texas. Mas fosse quem fosse, Tita decidiu que não 

deixaria mais que ninguém a impedisse de viver o que queria. É relevante também que se 

compreenda o porquê do comportamento de Mamãe Elena: ao viver um amor frustrado e 

ter sido obrigada a se casar com quem não amava, a matriarca viveu uma vida de 

frustrações, sobretudo quando mataram o grande amor de sua vida. Dessa maneira, apesar 

de ter se resignado e ficado com seu marido, Juan De la Garza, ela adotou um 

comportamento autoritário e opressor, bastante típico de muitas pessoas que são 

oprimidas. Uma vez oprimidos, a tendência é também oprimir, esquecendo-se, portanto, 

do que eles mesmos passaram. As atitudes de Mamãe Elena comprovam que, na verdade, 

o que ela tinha, era uma grande farsa. Suas atitudes para com as filhas mostram que ela 

usava esse artifício para encobrir a sua verdadeira história. Ser autoritária e castradora lhe 

fazia sentir bem, como uma maneira de castigar as filhas por tudo aquilo que não viveu 

com seu grande amor. 

Não obstante, as atitudes de Mamãe Elena causaram reações em suas filhas, isto 

é, houve obediência e rebeldia pela parte delas. É o que será analisado no próximo 

capítulo, quando será abordada a questão da obediência e da rebeldia por parte das filhas 

de Mamãe Elena, sobretudo Gertrudis e Tita. Veremos como o comportamento da 

matriarca influenciou na personalidade de cada uma das moças e qual é o comportamento 
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delas, especialmente a caçula, nas situações cotidianas passadas no rancho de Mamãe 

Elena. 

 

 

4.3 Obediência e rebeldia: respostas possíveis ao poder 

Ao perceber que o amor chega em sua vida, Tita sente seu corpo e coração 

pulsarem de felicidade. Em contrapartida, saber que esse amor não poderia ser consumado 

tirou-lhe a paz e como consequência, anos de tristeza. Toda essa amálgama de 

sentimentos acontece com Tita, que vive uma profunda angústia em saber que jamais 

poderá se casar porque tem a obrigação de cuidar de Mamãe Elena até a sua morte. Para 

sua mãe, isso era mais do que natural, uma vez que consistia em uma tradição de família. 

Mas para Tita essa tradição lhe custaria caro. O narrador onisciente revela seus 

pensamentos e questionamentos a respeito dessa imposição:  

 

Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e 

inquietudes acudían a su mente. Por ejemplo, le agradaría tener 

conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar. Sería 

bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan 

para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no 

podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces al llegar a la 

senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos casos? ¿O es que no 

se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres 

sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus 

progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no 

podían tener hijos, quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería 

saber, ¿cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para 

concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre 

y no la hija mayor? ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión 

de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido menos, si es que no se podía 

casar, el conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? (p. 10). 

 

Todas as perguntas feitas por Tita são de grande relevância para que se 

compreenda as suas atitudes ao analisarmos este tópico. Dois fatos ficam bastante claros 

em todos os questionamentos de Tita: primeiro, ela não terá respostas para as suas 

indagações, uma vez que não vive em um lar que seja permitido o diálogo; segundo, 

quando ela se pergunta sobre quem inventou essa tradição familiar, mais uma vez, se 

comprovam as palavras de Hobsbawm & Ranger (1997), quando afirmam que, mesmo 

que uma tradição inventada permaneça durante séculos, passando de geração em geração, 



78 

 

não há como se saber quem as inventou, muito menos se ter uma data precisa para essa 

invenção.  

Ao ter ciência do casamento de Pedro com Rosaura, Tita sente-se extremamente 

mal. Um frio intenso lhe invadiu o corpo e a alma, como comprovam as palavras do 

narrador:  

Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno 

le hubiera entrado al cuerpo del golpe y porrazo: era tal frío y tan seco 

que le quemó las mejillas y se las puso rojas, rojas como el color de las 

manzanas que tenía frente a ella. Este frío sobrecogedor la habría de 

acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni tan 

siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando 

acompañaba a don Pascual Muzquiz y a su hijo hasta la entrada del 

rancho (p. 13). 

 

A conversa que Pedro teve com o seu pai ainda no rancho de Mamãe Elena fizeram 

Nacha escutá-la: O pai de Pedro o repreende pela atitude tomada em relação a casar-se 

com Rosaura: “¿Por qué lo hiciste esto Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda 

con Rosaura. ¿Dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Qué no tienes palabra?” 

(p. 14). E Pedro lhe responde, dizendo o seguinte: “Claro que la tengo, pero si a usted le 

negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama y la única salida que le 

dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿no tomaría la misma 

decisión que yo?” (p. 14). Ao ouvir a conversa entre pai e filho, Nacha conta a Tita que 

Pedro, mesmo tendo aceitado se casar com Rosaura, é apaixonado por ela e só aceitou o 

casamento para permanecer perto dela. Ainda assim, o frio que Tita sente não passa, como 

se pode perceber nas linhas seguintes: 

 

Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño; no sabía explicar 

lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto 

los hoyos negros en el espacio porque entonces le hubiera sido muy 

fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho, por 

donde se le colaba un frío infinito (p. 14). 

 

É interessante que se observe a metáfora utilizada pelo narrador em relação ao 

frio. Ao saber que Pedro ia se casar com Rosaura, Tita sentiu um frio intenso que perdurou 

por bastante tempo, ou seja, esse frio foi a consequência de um sentimento negativo da 

filha caçula de Mamãe Elena. Metaforicamente falando, o frio está relacionado com os 

acontecimentos negativos da vida, como angústias, perdas, desilusões, tristezas em geral. 
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A história de Tita é bastante peculiar. Na obra, o narrador comenta que Tita era 

tão sensível que, desde o ventre da mãe, chorava quando esta picava cebolas. O recurso 

do realismo mágico,7 utilizado com frequência pelo narrador, permite que Nacha, mesmo 

sendo um pouco surda, escute seu choro sem grandes esforços. Foi assim que Tita nasceu. 

Um dia, seus choros e soluços provocaram a antecipação do parto. Tita nasceu na cozinha 

de Mamãe Elena, entre aromas, unindo-a definitivamente a esse espaço e a comida que 

se prepara aí. A maior parte de sua vida será na cozinha, vendo Nacha preparar a comida 

e aprendendo com ela, amplificando assim, um grande amor entre elas. Ambas tinham 

grande afinidade uma pela outra. Mesmo tendo sido criada em um ambiente, que segundo 

os escritos de Bordieu, é tido como úmido, vulgar e baixo, o ambiente da cozinha era 

onde Tita se realizava, uma vez que era lá que ela tinha uma certa autonomia, uma 

liberdade para ficar longe da opressão da mãe. A cozinha era o mundo de Tita, assim 

como o curral era o mundo de Adela, em A casa de Bernarda Alba. Embora Adela fizesse 

atividades consideradas baixas e sujas, como veremos nas palavras de Bordieu (2012, p. 

41), o curral consistia no espaço no qual ela se realizava fazendo as tarefas que gostava, 

bem como se realizava como mulher, ao ter seus encontros amorosos com Pepe el 

Romano. As palavras de Bordieu sobre as divisões do trabalho entre homens e mulheres 

são bastante claras quando ele diz que: 

 

Cabe aos homens, situados do lado do exterior, do oficial, do público, 

do direito, do seco, do alto, do descontínuo, realizar todos os atos ao 

mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares, como matar o boi, a 

lavoura ou a colheita, sem falar do homicídio e da guerra, que marcam 

rupturas no curso ordinário da vida. As mulheres, pelo contrário, 

estando situadas do lado do úmido, do baixo, do curvo e do contínuo, 

veem ser-lhes atribuídos todos os trabalhos domésticos, ou seja, 

privados e escondidos, ou até mesmo invisíveis e vergonhosos, como o 

cuidado das crianças e dos animais, bem como todos os trabalhos 

exteriores que lhe são destinados pela razão mítica, isto é, os que levam 

a lidar com a água, a erva, o verde (como arrancar as ervas daninhas ou 

fazer a jardinagem), com o leite, com a madeira e, sobretudo, os mais 

sujos, os mais monótonos e mais humildes. Pelo fato de o mundo 

limitado em que elas estão confinadas, o espaço de vilarejo, a casa, a 

linguagem, os utensílios, guardarem os mesmos apelos à ordem 

silenciosa, as mulheres não podem senão tornar-se o que elas são 

segundo a razão mítica, confirmando assim, e antes de mais nada a seus 

próprios olhos, que elas estão naturalmente destinadas ao baixo, ao 

torto, ao pequeno, ao mesquinho, ao fútil, etc. (Grifo do autor). 

                                                           
7 Embora o foco dessa dissertação não seja o realismo mágico, é importante fazer saber que ele existe na 

obra de Esquivel e que a autora o usa como uma estratégia de comunicação entre os personagens de Tita, 

Pedro e Gertrudis. 
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Mesmo a mulher sendo reduzida a quase nada, Tita e Adela não se sentiam 

oprimidas por estarem em lugares considerados úmidos e baixos, muito pelo contrário. 

Era nesses lugares, cozinha e curral, respectivamente, que ambas as moças encontravam 

um pouco de paz e tinham alguma autonomia para poderem realizar o que queriam. 

Em relação à comida, Tita comia de tudo, salvo: ovos cozidos, pois sua mãe a 

obrigava a comer. A Nacha, Mamãe Elena deu a incumbência de ficar responsável pela 

educação culinária de Tita e a jovem, de fato, comia de tudo, para o horror de Rosaura. A 

partir daí, foi nascendo uma aversão de Nacha pela irmã de Tita, como confirmam as 

palavras: 

De ahí nació la aversión de Nacha para con Rosaura y la rivalidad entre 

las hermanas que culminaba con esta boda en la que Rosaura se casaba 

con el hombre que Tita amaba. Lo que Rosaura no sabía, aunque lo 

sospechaba, era que Pedro amaba a Tita con un amor inconmensurable. 

Era de entender entonces que Nacha tomara partido por Tita y tratara 

por todos los medios evitarle sufrimientos (p. 28). 

 

Casar-se com Rosaura para ficar próximo à Tita não foi a atitude mais correta de 

Pedro. Mas, apesar desse feito, Pedro sentia um amor sincero pela amada, diferente de 

Pepe el Romano, que era, na verdade, um conquistador. 

Era através da comida que Tita se comunicava com Pedro. Como excelente 

cozinheira que era, Tita transferia para aquilo que cozinhava seus sentimentos de amor, 

alegria, raiva, tristeza, entre outros. Isso é fato porque quando Mamãe Elena a obrigou a 

fazer com Nacha todas as comidas para o casamento de Rosaura, Tita encheu o fondant 

do casamento com suas lágrimas e o resultado dessa tristeza foi surpreendente, como 

podemos perceber nas linhas seguintes: 

 

Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le 

daban el primer bocado del pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, 

hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y Mamá Elena, 

que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz lágrima, 

lloraba silenciosamente. Y eso no fue todo, ella no fue el primer síntoma 

de una intoxicación rara que tenía algo que ver con una gran melancolía 

y frustración que hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar 

en el patio, los corrales y los baños añorando cada uno al amor de su 

vida. Ni uno solo escapó del hechizo y sólo algunos afortunados 

llegaron a tiempo a los baños; los que no, participaron de la vomitona 

colectiva que se organizó en pleno patio (p. 37-38). 

 

O choro de Tita foi bastante simbólico para o ocorrido com todos os presentes no 

casamento de sua irmã. A nostalgia sentida por todos aqueles que estavam na festa, 
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inclusive em Mamãe Elena, prova que todo mundo tem ou já teve um amor frustrado em 

sua vida, que todo mundo já passou ou estava passando pela mesma situação de frustração 

de Tita. As lágrimas que ela derramou no bolo foram lágrimas de frustração, revolta e 

tristeza, por não poder ficar com o homem que amava. Até mesmo Nacha, ao preparar o 

fondant com Tita, sentiu essa nostalgia, e se lembrou, aos 85 anos, que teve a chance de 

se casar. Mas Mamãe Elena tratou de impedir, afugentando o pretendente da criada, o que 

mais uma vez se pode comprovar que, muitas vezes quando se é oprimido, a tendência a 

também oprimir é grande. Mamãe Elena foi impedida de casar com o amor de sua vida e 

essa dor fez dela uma pessoa amarga e castradora, reprimindo os desejos e as vontades 

das filhas e até mesmo da criada.  

Essa emoção sentida por Nacha, ao se recordar da vida que lhe foi impedida de 

viver, não deixou que ela comparecesse ao casamento de Rosaura. Ela não se sentiu bem 

e preferiu ficar no rancho e quando Tita foi procurá-la, já era tarde demais: “[…] la había 

encontrado muerta, con los ojos abiertos, chiqueadores en las sienes y la foto de un 

antiguo novio en las manos” (p. 40). Fica implícito que a morte de Nacha tem a ver com 

toda a emoção que ela sentiu desde o preparo do bolo, até ela colocar em suas mãos, a 

foto de seu antigo namorado. Todos foram vítimas das lágrimas de Tita, menos ela 

própria. 

Com a morte de Nacha, a pessoa mais capacitada para ser a responsável pela 

cozinha seria Tita e ela aceitou de bom grado essa responsabilidade, já que cozinhar era 

seu dom. Certa vez, Pedro, para felicitar Tita por já estar há um ano cozinhando para toda 

a família, resolveu levar rosas vermelhas para ela, o que provocou ciúmes em Rosaura e 

raiva em Mamãe Elena. Rosaura, que esperava seu primeiro filho, ao ver que as rosas não 

eram para ela, desatou a chorar. Mas Tita, mesmo com o olhar ameaçador da mãe, 

mandando-a sair e se desfazer das rosas que ganhou, não se deixou abater e fez para toda 

a família, um prato chamado codornices con rosas. Esse prato teve grande valor simbólico 

para todos que sentaram à mesa e saborearam o preparo de Tita, especialmente para 

Gertrudis: “Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella um efecto 

afrodisíaco pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas” (p. 50). Com 

Pedro, aconteceu também esse fenômeno: 

 

Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia su ser se había 

disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el 

vino y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba 
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en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa, completamente 

sensual (p. 51). 

 

Para Gertrudis, a experiência do prato feito por Tita foi além de um simples 

simbolismo. Ela sentiu um fogo em seu corpo que chegou a pensar que fosse explodir. 

Necessitava se banhar para que esse fogo cessasse. Mas ela não pôde disfrutar do banho 

que desejava: 

Lo único que la animaba era la ilusión del refrescante baño que la 

esperaba, pero desgraciadamente no lo pudo disfrutar pues las gotas que 

caían de la regadera no alcanzaban a tocarle el cuerpo: se evaporaban 

antes de rozarla siquiera. El calor que despedía su cuerpo era tan intenso 

que las maderas empezaron a tronar y a arder. Ante el pánico de morir 

abrasada por las llamas salió corriendo del cuartucho, así como estaba, 

completamente desnuda (p. 53). 

 

A comida de Tita fez com que Gertrudis se rebelasse. Ao sair nua pelo rancho, um 

dos revolucionários, de uma maneira mágica, o que é possível remeter ao realismo mágico 

de Esquivel, sentiu o cheiro de rosas no corpo de Gertrudis, indo, portanto, ao seu 

encontro:  

Una fuerza superior controlaba sus actos. Lo movía una poderosa 

necesidad de llegarlo más pronto posible al encuentro de algo 

desconocido en un lugar indefinido. No le fue difícil dar. Lo guiaba el 

olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla 

corriendo en medio del campo. Entonces supo para qué había llegado 

hasta allí. Esta mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le 

apagara el fuego abrasador que nacía en sus entrañas. Un hombre igual 

de necesitado de amor que ella, un hombre como él (p. 54). 

 

A fuga de Gertrudis provocou um grande impacto tanto em Tita quanto em Pedro, 

pois ambos viram toda aquela cena. Para Pedro, que nunca havia visto em sua vida uma 

mulher nua, os grandes seios de Gertrudis o deixaram hipnotizado. Isso despertou nele o 

desejo de ver Tita sem nenhuma roupa. Por outro lado, Tita teve que inventar uma 

desculpa para Mamãe Elena assim que ouviu os gritos dela para saber o que estava 

acontecendo no rancho. Tita disse que os revolucionários haviam raptado Gertrudis, 

versão que Mamãe Elena acreditou. Mas uma semana depois do ocorrido, a genitora quase 

morreu por saber da boca de um padre que sua filha estava trabalhando em um bordel na 

fronteira.  

Como forma de exercer seu autoritarismo, ela proibiu que o nome de Gertrudis 

fosse pronunciado, além de mandar queimar as fotos da jovem, bem como sua certidão 

de nascimento. Logo, Gertrudis, a filha do grande amor de Mamãe Elena, agir dessa 
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forma. Se para a matriarca o ocorrido simbolizou a morte da filha, para Tita esse 

acontecido simbolizou a libertação da irmã. Tanto que todo ano Tita preparava o prato 

codornices con rosas como uma forma de homenagem, em silêncio, à irmã que teve a 

coragem de se libertar do autoritarismo e abuso de poder de sua mãe. 

Por outro lado, a atitude de Gertrudis lembra bastante a atitude que Mamãe Elena 

tomou no passado. A diferença é que a matriarca ia fugir com o homem que ela amava. 

Porém, no que se refere a comportamento, Gertrudis, ao ir embora do rancho, se libertou 

da opressão da mãe e foi viver como ela achou conveniente para si. Com Mamãe Elena 

foi diferente por dois motivos: primeiro, porque mataram José Treviño; segundo, porque 

ela não teve coragem de se rebelar contra a família em relação ao seu marido Juan De la 

Garza. Ela aceitou a situação que lhe foi imposta e ficou com ele.  

Gertrudis não voltou para casa. Passou uns tempos trabalhando em um bordel, 

mas já estava para sair dele, como comprova uma passagem da carta que ela enviou para 

Tita algum tempo depois: 

 

Mañana voy a dejar este lugar, pues no es el que me pertenece. Aún no 

sé cuál sea, pero sé que en alguna parte tengo que encontrar un sitio 

adecuado para mí. Si caí aquí fue porque sentía que un fuego muy 

intenso me quemaba por dentro, el hombre que me recogió en el campo, 

práticamente me salvó la vida. Ojalá vuelva a encontrar algún día. Me 

dejó porque sus fuerzas se estaban agotando a mí lado, sin haber logrado 

aplacar mi fuego interior. Por fin ahora después de que infinidad de 

hombres han pasado por mí, siento un gran alivio. Tal vez algún día 

regrese a casa y te lo pueda explicar (p. 126). 

 

Todo o fogo que estava presente em Gertrudis era consequência do desprezo que 

sua mãe tinha pelo sexo oposto e pelo libidinoso em geral. É o que comenta Ibañez 

Moreno (2006, p. 04): 

 

Este rechazo del sexo opuesto, al que representan como algo sucio y 

perverso, da lugar a un desequilibrio de su alma y de las de sus hijas, 

que tienden, debido a la represión a la que son sometidas, a 

experimentar en sí mismas el efecto contrario de lo que sus madres 

pretenden: una exaltación del Eros. Así, sienten una inevitable 

curiosidad morbosa por aquello que se les prohíbe, y llegan a acumular 

tanto deseo que son como ollas de presión a punto de estallar.  

 

É interessante perceber que tanto Mamãe Elena quanto Bernarda Alba tinham 

comportamentos iguais no que refere ao sexo e aos homens. E, naturalmente, esse 

comportamento refletirá nas filhas de ambas, Gertrudis e Adela, respectivamente. Ambas 
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tinham um fogo incontrolável, difícil de ser apagado, além de terem atitudes nada 

convencionais para uma mulher. Ambas as filhas são revolucionárias, uma vez que são 

elas quem decidem o que fazer com o próprio corpo. Gertrudis saiu de casa e teve suas 

experiências, fez o que achava que devia ser feito e não se arrependeu de suas escolhas. 

Adela tampouco. Elas foram as donas de suas próprias vontades, rompendo com os 

padrões e quebrando as barreiras do autoritarismo e da hipocrisia. Mais uma vez, na obra, 

encontramos outra metáfora, a do amor. Se por um lado, o frio que Tita sentiu por saber 

do casamento de Pedro com sua irmã foi relacionado com tristeza e angústia, por outro, 

o intenso fogo sentido por Gertrudis e ela saindo em brasas pelo rancho, mostra questões 

ligadas ao prazer, ao amor, à volúpia. Esse fogo é sentido desde a hora em que todos 

comem codornices con rosas, porém, o efeito em Gertrudis é intenso, a ponto de ela fugir 

do rancho com um dos revolucionários.  

Se por um lado Gertrudis e Adela se rebelaram contra os conceitos e preconceitos 

de suas mães, Angustias e Rosaura ficaram submissas às vontades de suas genitoras. Mas 

ainda assim, essa atitude de submissão não fez com que Rosaura, por exemplo, obtivesse 

a admiração e o respeito de Mamãe Elena, pois esta queria apenas exercer sua autoridade 

sobre as filhas, nada mais. Nem mesmo Tita, que procurava fazer de tudo para agradar a 

mãe, não compreendia por que a mãe sempre colocava um defeito em tudo que ela fazia. 

Para esta, rebelar-se não foi uma tarefa fácil e ela começou a fazer isso quando soube da 

morte de seu sobrinho, Roberto, a quem tinha feito o parto, bem como o amamentou 

quando a ama de leite da criança morreu com uma bala perdida. Amamentar Roberto foi 

um ato de amor de Tita, que, mesmo sendo virgem, o leite surgiu de forma milagrosa de 

seus seios, alimentando a criança, como podemos perceber nas seguintes palavras: 

 

El bebé lloraba exasperado. Trataron de darle leche de vaca y la 

rechazó. Tita trató entonces de darle el té, tal y como Nacha lo había 

hecho con ella pero fue inútil: el niño igualmente lo rechazó. […] 

Buscaba desesperado su leche entre los senos de Tita. Si hay algo en la 

vida que Tita no resistía era que una persona hambrienta le pidiera 

comida y que ella no pudiera dársela. Le provocaba mucha angustia. Y 

sin poderse contener por más tiempo, Tita se abrió la blusa y le ofreció 

al niño su pecho. Sabía que estaba completamente seco, pero al menos 

le serviría de chupón y lo mantendría ocupado mientras ella decidía qué 

hacer para calmarle el hambre. El niño se pescó del pezón con 

desesperación y succionó, con fuerza tan descomunal que logro sacarle 

leche a Tita. Cuando ella vio que el niño recuperaba poco a poco la 

tranquilidad en su rostro y lo escuchó deglutir sospechó que algo 

extraño estaba pasando. ¿Sería posible que el niño se estuviera 

alimentando de ella? […] Tita no alcanzaba a comprender lo que 
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sucedía. No era posible que una mujer soltera tuviera leche, se trataba 

de un hecho sobrenatural y sin explicación en esos tiempos (p. 76-77). 

 

É totalmente compreensível que Tita tenha alimentado seu sobrinho, mesmo não 

entendendo o que estava se passando com ela. Roberto era o filho do homem que ela 

amava e, ao contrário do que se podia pensar, o nascimento dessa criança, em vez de 

separar Tira e Pedro, uniu ainda mais os dois: “El niño, por tanto, en lugar de ser un 

motivo de separación entre ambos, terminó por unirlos más” (p. 79). O surgimento do 

leite nos seios de Tita mostram que, além do profundo amor que ela sentia por Pedro, 

sentia amor de mãe por Roberto. Ela o amamentou o tempo que pôde, sem ninguém saber 

como ela o fazia.  

Mamãe Elena logo tratou de acabar com a felicidade de Tita. Com a desculpa de 

separá-la de Pedro, ela sugeriu que ele fosse com Rosaura e o filho para o Texas, a fim 

de que Rosaura, que desde o parto se encontrava debilitada, tivesse mais cuidados 

médicos. Mais uma vez a tristeza se apoderou de Tita: 

 

Sus pechos se habían secado de un día para otro, por la pena que le 

causó la separación de su sobrino. Mientras buscaba lombrices, no 

podía dejar de pensar en quién y cómo estaría alimentando a Roberto. 

Este pensamiento la atormentaba día y noche (p. 93). 

 

Um dia, Chencha chega na cozinha chorando desconsoladamente. Mamãe Elena 

pergunta o que aconteceu e ela disse que a criança havia morrido. Sem saber de que 

criança se tratava, Mamãe Elena lhe perguntou de quem Chencha estava falando e teve a 

seguinte resposta: “¡Pos cuál iba’ser! Pos su nieto, todo lo que comía le caía mal ¡y pos 

si petatió!” (p. 99). Mesmo sentindo-se compadecida com a morte do neto, Mamãe Elena 

não permitiu que ninguém chorasse, muito menos Tita, que antes de se rebelar contra a 

mãe: “Tita sintió en su cabeza un trastero cayéndose. Después del golpe, el sonido de una 

vajilla rota en mil pedazos” (p. 99). Quando foi se levantar chorando, Mamãe Elena 

ordenou que Tita voltasse ao trabalho e essa incompreensão e intransigência faz com que 

Tita responda à mãe de forma violenta, gritando enlouquecida, partindo todos os pedaços 

de carne que encontrou: “¡Mire lo que hago con sus órdenes! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé 

de obedecerla!” (p. 100). Mesmo sendo repreendida violentamente, Tita ainda provocou 

a mãe, dizendo: “¡Usted es la culpable de la muerte de Roberto!” (p. 100). Tita atribuiu a 

culpa da morte de Roberto à mãe, pelo fato da matriarca ter feito de tudo para que 

Rosaura, Pedro e o neto dela fossem para o Texas, com a desculpa de que se acontecesse 
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algo com Rosaura ou o bebê, eles poderiam ter uma maior atenção médica. A morte de 

Roberto foi o fim para Tita. Ela o tinha como seu filho e vendo que não tinha mais nada 

a perder, começou a se rebelar contra a mãe.  

A morte de Roberto causou em Tita um processo longo de luto e melancolia, como 

aborda Freud (1948, p. 1010) no ensaio “Nuestra actitud ante la muerte”: 

 

Esta actitud convencional del hombre civilizado ante la muerte queda 

complementada por nuestro derrumbamiento espiritual cuando la 

muerte ha herido a una persona amada, el padre o la madre, el esposo o 

la esposa, un hijo, un hermano o un amigo querido. Enterramos con ella 

nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones y nuestros goces; no 

queremos consolarnos y nos negamos a toda sustitución del ser perdido. 

Nos conducimos entonces como los asras, que mueren cuando mueren 

aquellos a quienes aman. Esta actitud nuestra ante la muerte ejerce 

empero una poderosa influencia sobre nuestra vida. La vida se 

empobrece, pierde interés, cuando la puesta máxima en el juego de la 

vida, esto es, la misma vida, no debe ser arriesgada. 

 

As palavras de Freud esclarecem perfeitamente o sentimento de Tita em relação à 

morte de seu sobrinho. Roberto era como um filho, pois era filho do homem a quem Tita 

amava. Ao cuidar da criança, Tita a sentia como se fosse sua e a morte dele fez com que 

Tita perdesse a pouca alegria que tinha ao ter esse menino perto de si. A vida lhe dera um 

duro golpe e esse era irreversível.  

O estado de melancolia de Tita durou por um longo período. Depois de ser 

agredida violentamente por Mamãe Elena, Tita subiu no palomar e quando Chencha foi 

ao seu encontro, ela estava com um filhote de pombo nas mãos. Este já estava morto, mas 

Tita não se deu conta disso e estava dando comida a ele. Chencha desceu do palomar e 

foi comunicar a Mamãe Elena o que estava acontecendo, ou seja, que Tita estava como 

louca e se recusava a deixar o palomar. A genitora não se importou com as palavras de 

Chencha, muito menos com o que a filha estava passando e retrucou: Muy bien, si está 

como loca va a ir a dar al manicomio. ¡En esta casa no hay lugar para dementes! (p. 101).  

O doutor John Brown foi chamado ao rancho com a finalidade de levar Tita para 

um manicômio, como havia decidido Mamãe Elena. Mas quando ele viu Tita em um 

estado deplorável no palomar, suja e nua e com o nariz quebrado, decidiu que o melhor a 

fazer era levá-la para a casa dele, no Texas, e não para um manicômio, como lhe pediu 

Mamãe Elena. Durante o tempo que Tita ficou na casa de John, ele a tratou com respeito 

e cuidado. Tita, por sua vez, teve tempo para rever sua vida e recompor sua cabeça. Em 

uma passagem da obra é visível a libertação dela quando, em vez de comer a comida que 
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lhe fazem, pois a acha insossa, o narrador onisciente revela seus pensamentos enquanto 

Tita observa suas mãos: 

 

En lugar de comer prefería pasarse horas enteras viéndose las manos. 

Como un bebé las analizaba y las reconocía como propias. Las podía 

mover a su anteojo, pero aún no sabía que hacer con ellas, aparte de 

tejer. Nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas. 

Al lado de su madre, lo que sus manos tenían que hacer estaba fríamente 

determinado, no había dudas. Tenía que levantarse, vestirse, prender el 

fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar los animales, lavar 

los trastes, hacer las camas, preparar la comida, planchar la ropa, 

preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras año. […] Al 

verlas ahora libres de las órdenes de su madre no sabía qué pedirles que 

hicieran, nunca lo había decidido por si misma. Podían hacer cualquier 

cosa o convertirse en cualquier cosa (p. 109).  

 

Tita passa um bom tempo na casa de John e boa parte desse tempo ela fica em 

silêncio, em estado melancólico e reflexivo. É na casa de John que ela começa a rever 

toda a sua história e, aos poucos, libertar-se das maldades de sua mãe. Tanto que a prova 

mais concreta de que ela de fato está se libertando, é quando John, mesmo respeitando o 

silêncio dela, pede para que ela escreva na parede as razões pelas quais não fala e ela 

simplesmente escreve na parede com um pedaço de fósforo: “Porque no quiero” (p. 119).  

Mesmo precisando voltar para o rancho, pois Mamãe Elena foi vítima da covardia 

dos revolucionários (eles lhe deram um golpe na coluna, deixando-a paraplégica), Tita 

era uma nova pessoa. A própria mãe percebeu isso assim que ela chegou ao rancho: “Su 

madre la recibió en silencio. Y por primera vez Tita le sostuvo firmemente la mirada y 

Mamá Elena retiró la suya. Había en la mirada de Tita una luz extraña. Mamá Elena 

desconocía a su hija” (p. 130).  

O comportamento de Tita foi desabrochando aos poucos. A princípio, ela fazia de 

tudo para agradar à mãe, mas Mamãe Elena nunca se satisfazia com nada feito por Tita e 

sempre tinha uma maneira de criticar o que a filha fazia. Assim, Tita soube dissimular o 

que sentia, como é comprovado em Lins (1990), que afirma que para enganar, é 

necessário que se saiba enganar. Ela pode não ter enganado a todos, mas soube dissimular 

o que sentia por Pedro, pelo menos por um tempo. Além disso, Lins (1990, p. 166), 

observa que: “A luta pelo poder, que se verifica no quadro das ideias, gera uma divisão 

clara das partes e um dilema: ou mandar ou obedecer.” No caso de Tita, ela apenas queria 

ter a sua liberdade assegurada, algo que a mãe não lhe permitia. Mamãe Elena era quem 

tinha o poder nas mãos, uma vez que mandava do jeito que queria em seu rancho e 
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também em suas filhas. Tita, ao ir para a casa de John e ver que lá tinha toda a liberdade 

necessária, não mais permitiu que ela lhe fosse tirada novamente. Ela faria de tudo para 

ser uma pessoa livre, uma pessoa comum que tem deveres, mas também direitos. Ser feliz 

era um direito que Tita não desfrutou por causa da opressão materna. Mas ela, ao 

experimentar a liberdade na casa do médico, transformou-se, gradativamente, em uma 

nova pessoa.  

Com a morte de Mamãe Elena, Tita tornou-se praticamente a dona do rancho. 

Fazia seus pratos, como de costume, e cuidava do rancho. Futuramente, Tita passou 

também a ajudar Rosaura com a filha: 

 

[…] El principal motivo de su atraso era su adorable sobrina, que había 

nacido tres meses antes, al igual que Tita, de una manera prematura. A 

Rosaura le afectó tanto la muerte de su madre que antecipó el 

alumbramiento de su hija y quedó imposibilitada para amamantarla. En 

esta ocasión Tita no pudo o no quiso adoptar el papel de nodriza como 

en el caso de su sobrino, es más, ni siquiera lo intentó, tal vez por la 

experiencia demoledora que tuvo cuando la separaron del niño. Ahora 

sabía que no había que establecer relaciones tan intensas con niños que 

no eran propios (p. 146).  

 

A pesar de Pedro insistir para que sua filha tivesse o mesmo nome que Tita, 

Josefita, Tita nao aceitou de forma alguma, uma vez que não queria que o seu nome 

influenciasse no destino da sobrinha. Assim, a criança foi batizada com o nome de 

Esperanza. 

A mudança de Tita era notável. O doutor John Brown sempre nutriu nobres 

sentimentos pela moça e queria se casar com ela. Mas, com Mamãe Elena viva, isso seria 

impossível. Quando a genitora morreu, Tita ficou mais livre para finalmente fazer as suas 

escolhas. John estava no rancho cuidando de Rosaura, que teve um parto difícil e Pedro 

percebeu as intenções dele para com Tita. Mas Tita não lhe devia satisfações e quando 

Pedro lhe pede que não se case com John, Tita lhe responde decididamente: “Pedro, usted 

no es nadie para decirme lo que tengo que hacer, o no. Cuando usted se casó yo no le pedí 

que no lo hiciera, a pesar de que esa boda me destrozó. Usted hizo su vida, ¡ahora déjeme 

hacer la mía en paz!” (p. 149). Apesar dos argumentos de Pedro, dizendo que havia se 

arrependido profundamente pela decisão que tomou, Tita continua:  

 

Pues lo piensa demasiado tarde. Ahora ya no hay remedio. Y le suplico 

que nunca más en la vida me vuelva a molestar, ni se atreva a repetir lo 

que me acaba de decir, mi hermana lo podría escuchar y no tiene por 
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qué haber otra persona infeliz en esta casa. ¡Con permiso! … Ah, Y le 

sugiero que para la próxima vez que se enamore, ¡no sea tan cobarde! 

(p. 149). 

 

Se por um lado, Tita estava certa de que John era seu amor, quando ela viu Pedro 

regressar com Rosaura para o velório de Mamãe Elena, o coração dela, ao ver Pedro, 

pulsou outra vez. Mas ela queria que, ao vê-la de braços dados com John, Pedro sentisse 

a mesma dor que ela sentiu quando soube do casamento dele com Rosaura e teve que 

providenciar tudo, além de presenciar. Tita sofreu durante anos e agora era a vez de Pedro 

provar do mesmo sofrimento. Era a hora dela se posicionar como pessoa e como mulher 

e dizer a Pedro que não mais permitiria que ele invadisse a vida dela, impedindo-a de ser 

feliz com quem ela quisesse. Era a hora da vingança. Mas Pedro não iria desistir 

facilmente de Tita. Mamãe Elena já não era mais um empecilho na vida dos dois e para 

Pedro, ele e Tita poderiam agora viver esse amor. Em uma passagem na obra, Pedro entra 

no quarto que Tita estava e provoca um susto nela. Mas ela acaba rendendo-se ao amor 

dele: “Al sentir una presencia extraña, Tita giró sobre sí misma y la luz delineó claramente 

la figura de Pedro poniendo una tranca en la puerta” (p. 159). Mesmo perguntando o que 

Pedro estava fazendo no quarto, ele não se deixou intimidar, prosseguindo com suas 

intenções, como comprovam as seguintes palavras: “Pedro, sin responderle, se acercó de 

ella, apagó la luz del quinqué, la jaló hacia donde estaba la cama de latón que alguna vez 

perteneció a Gertrudis su hermana y tirándola sobre ella, la hizo perder la virginidad y 

conocer el verdadero amor” (p. 159).  

Com a consumação do amor com Pedro, outras questões chegaram na vida de Tita. 

Ela começou a pensar que estava grávida dele e não sabia como ia comunicá-lo disso: 

 

La sospecha de estar embarazada no la había sentirse como para tener 

la risa a flor de labio. Nunca pensó en esta posibilidad al consumar su 

amor con Pedro. Aún no se le comunicaba a él. Esta noche pensaba en 

hacerlo, pero no sabía cómo. Qué actitud tomaría Pedro y cuál sería la 

solución a este gran problema, lo ignoraba por completo. Prefería tratar 

de no atormentarse más y procurar desviar los pensamientos de su 

mente hacia cosas más triviales como la preparación de una buena 

pomada (p. 166).  

 

Em outros tempos, em outra conjuntura, talvez fosse muito interessante para Tita 

estar grávida de seu grande amor. Mas ela já havia passado por muitos acontecimentos e 

nesses, Pedro não estava do seu lado para ajudá-la, para escutá-la. Era John quem esteve 

ao lado de Tita, quem a ajudou quando ela mais precisou. Ele a levou para a sua casa e 
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não a internou em um manicômio, como era desejo de Mamãe Elena. Tudo que foi 

necessário fazer a Tita, John fez e o fez de muito bom grado. Ele era apaixonado por ela 

e sempre fez menção em se casar com a filha caçula de Mamãe Elena. Decepcionar esse 

homem que ajudou tanto Tita não seria nada gratificante. Afinal de contas, ele e Tita 

tinham selado um compromisso, tinham ficado noivos. Como contar para ele, que estava 

viajando, que houve uma relação íntima com Pedro? Mesmo sendo Pedro o amor da vida 

de Tita, ela, de fato, nutria um nobre e verdadeiro sentimento por John. Além do mais, 

Pedro continuava casado com Rosaura e não iria dexá-la de uma hora para outra para ficar 

com Tita. Tita ficaria, portanto, sem Pedro e talvez sem John, pois ele ficaria bastante 

magoado com a revelação de Tita.  

Rosaura se sentia culpada por ter se casado com Pedro. Ela sabia que ele e Tita se 

amavam. Rosaura, pela primeira vez, conversa com Tita a respeito dessas pendências e 

pensou que a irmã sentia algum tipo de rancor pelo casamento de ambos. Ao ver que Tita 

estava com John e pensar que ela estava apaixonada por ele, Rosaura teve a liberdade de 

conversar com sua irmã caçula e pedir conselhos para recuperar Pedro, uma vez que 

estava passando por sérios problemas no estômago e havia engordando bastante:  

 

No se explicaba por qué desde que regresó nuevamente al rancho había 

empezado a engordar tanto, pues seguía comiendo lo mismo de 

siempre. El caso es que le costaba un trabajo enorme poner en 

movimiento su voluminoso y gelatinoso cuerpo. Todos estos males le 

estaban acarreando infinidad de problemas, pero el más grave era que 

Pedro se estaba distanciando de ella cada día más. No lo culpaba: ni ella 

misma soportaba su pestífero vaho. Ya no podía más (p. 170). 

 

Ao desabafar com Tita, Rosaura lhe diz que sua gordura, assim como seu mau 

hálito e suas flatulências, está afastando cada vez mais Pedro dela.  Ela implora a ajuda 

de Tita, que quase vê seu mundo desabar, quando Rosaura afirma que: “El único consuelo 

que le quedaba era que al menos tenía a su hija Esperanza, ella tenía la obligación de estar 

a su lado para siempre” (p. 171). Tita quis gritar a irmã e dizer-lhe que essa ideia essa 

absurda. Porém, ela se controlou e prometeu que iria ajudar Rosaura preparando-lhe uma 

dieta especial, a fim de que ela pudesse emagrecer. Na verdade, Tita só pensaba em como 

iria contar a John o que ocorreu entre ela e Pedro: “John, la persona a quien sólo tenía 

cosas a agradecer, John, el que la había vuelto a la cordura, John, el que le había mostrado 

el camino a la libertad. John, la paz, la serenidad, la razón. ¡Verdaderamente él no se 

merecía esto!” (p. 172). 
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Para melhorar a situação de Tita, o fantasma de Mamãe Elena começa a aparecer 

e atormentar a moça. Em uma de suas aparições, a matriarca disse que havia avisado a 

Tita que ela não se aproximasse de Pedro. Tita tenta se justificar e Mamãe Elena retruca 

com rispidez:  

 

¡Pero nada! ¡Lo que has hecho no tiene nombre! ¡Te has olvidado de lo 

que es la moral, las buenas costumbres! No vales nada, eres una 

cualquiera que no se respeta ni a sí misma. ¡Has enlodado el nombre de 

toda mi familia, desde el de mis antepasados, hasta el de esa maldita 

criatura que guardas en las entrañas! (p. 173). 

 

Ao escutar essas duras palavras de Mamãe Elena, Tita ficou inconsolável. 

Desejava que Gertrudis estivesse no rancho para apoiá-la. Diferente de Rosaura, ela e 

Gertrudis eran unidas e tinham ideais bem parecidos. O desejo de Tita finalmente foi 

realizado. Quando ela viu uma tropa de revolucionários chegando até o rancho: “[…] 

pudo apreciar que quien venía al mando de la tropa era nada menos que su hermana 

Gertrudis. A su lado cabalgaba el ahora general Juan Alejandrez, el mismo que se la había 

robada tiempo atrás” (p. 178). Ao saber da morte de Mamãe Elena, Gertrudis sentiu 

muito, pois: “Ella había regresado con la intención de mostrarle a Mamá Elena que había 

triunfado en la vida. Era generala del ejército revolucionario. Este nombramiento se lo 

había ganado a pulso, luchando como nadie en campo de batalla” (p. 179, grifo do autor). 

Gertrudis, ao se tornar também uma revolucionária, rompe com a tradição de que uma 

mulher não pode participar de guerrilhas. Ela, ao ter uma atitude considerada masculina 

faz o que, segundo Bordieu, é considerado do alto, do seco, do público, do oficial, 

inclusive o participar de guerras e cometer homicídios. Ela assume o papel masculino, 

assim como Mamãe Elena assumiu. A diferença foi que a primeira se realizou como 

cidadã e como mulher, fazendo o que realmente lhe dava prazer; já a segunda, se resignou 

à vida que lhe foi imposta e usou as suas frustrações para oprimir e humilhar as filhas. 

A volta de Gertrudis ao rancho serenou o coração de Tita. Em uma das conversas 

entre elas, Tita conta à irmã o que aconteceu entre ela e Pedro. Gertrudis a escuta com 

calma e lhe pregunta se Rosaura já sabe do ocorrido. Mas Tita diz que Rosaura ainda não 

e não faz ideia do que a irmã é capaz de fazer se se enterar da verdade. Gertrudis, 

mostrando sensatez e maturidade, responde o seguinte a Tita: 

 

¡La verdad! ¡La verdad! Mira Tita, la mera verdad es que la verdad no 

existe, depende del punto de visto de cada quien. Por ejemplo, en tu 



92 

 

caso, la verdad podría ser que Rosaura se casó con Pedro, a la mala, sin 

importarle un comino que ustedes verdaderamente se querían, ¿verdad 

que no miento? (p. 190). 

 

Tita, aconselhada por Gertrudis, finalmente conta a Pedro sobre sua gravidez, fato 

que o deixa muito feliz e emocionado. Ter um filho com a mulher amada era para Pedro 

uma profunda felicidade. Mas Tita lhe diz que há outras pessoas em questão, como 

Rosaura e Esperanza, isto é, que não é possível que uma decisão seja tomada somente 

para a satisfação de ambos.  

Ao perceber que Pedro e Tita estão cada vez mais próximos, o fantasma de Mamãe 

Elena continua a aparecer para atormentar Tita. Porém, uma de suas aparições foi 

definitiva para que Tita tivesse coragem e tomasse a decisão de enfrentar a mãe de uma 

vez por todas. “¿Ya viste lo que estás ocasionando? Pedro y tú son unos desvergonzados. 

Si no quieres que la sangre corra en esta casa, vete a donde no puedas hacerle daño a 

nadie, antes de que sea demasiado tarde” (p. 199). Mesmo com receio, Tita corajosamente 

enfrenta a mãe: “La que se debería de ir es usted. Ya me cansé de que me atormente. 

¡Déjeme en paz de una vez por todas!” (p. 199). Porém, Mamãe Elena insiste dizendo que 

não irá embora até que Tita se comporte decentemente. Essas palavras hipócritas da 

genitora fazem Tita se fartar e ironicamente perguntar se uma pessoa se comportar de 

forma decente é ter uma filha ilicitamente. Enfurecida, Mamãe Elena manda e filha se 

calar e pregunta quem ela pensa que é para lhe falar assim, ao que tem como resposta: 

“¡Me creo que soy lo que soy! Una persona que tiene todo el derecho a vivir la vida como 

mejor le plazca. Déjeme de una vez por todas, ¡ya no la soporto! Es más, ¡la odio, siempre 

la odié!” (p. 200). Ao pronunciar essas palavras, Mamãe Elena nunca mais apareceu para 

Tita. E mais: Tita se libertou de sua gravidez psicológica:  

 

La imponente imagen de su madre empezó a empequeñecer hasta 

convertirse en una diminuta luz. Conforme el fantasma se desvanecía, 

el alivio crecía dentro del cuerpo de Tita. La inflamación del vientre y 

el dolor de los senos empezaron a ceder. Los músculos del centro de su 

cuerpo se relajaron, dando paso a la impetuosa salida de menstruación. 

Esta descarga tantos días contenida mitigó sus penas. Respiró profunda 

y tranquilamente. No estaba embarazada (p. 200) 

 

Após tantos anos de submissão às crueldades e humilhações de Mamãe Elena, Tita 

finalmente consegue se libertar. Melhor que isso: ela consegue se livrar de toda culpa que 

sentia em relação à mãe e tem a certeza de que dessa vez, poderá ser plenamente feliz ao 
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lado do homem que ama. Ela já não temia o futuro, pois sua genitora não estaria mais em 

parte alguma para amedrontá-la, ameaçá-la, caso a sua vontade fosse contrariada. Agora 

Tita era uma mulher livre com muitas histórias interessantes para viver. 

A filha de Rosaura teve um destino e um futuro bem diferentes dos de Mamãe 

Elena e da mãe. Tita fez questão de mandá-la a para a escola, mesmo contra o que Rosaura 

queria, pois se para Rosaura, Esperanza iria cuidar dela até a morte, ela não precisaría 

estudar, repetindo a tradição de sua família. Mas Tita fez questão de que Esperanza 

estudasse, além de lhe ensinar a cozinhar, a criar um forte elo com a cozinha e com suas 

receitas. O fato de Esperanza estudar e ter uma ótima formação, quebra o paradigma de 

que somente aos homens lhes era reservado o direito à educação, à leitura e ao 

conhecimento. Esperanza se tornou uma mulher altamente capaz, pois tinha inteligência 

para tal. Além disso, ela e o filho de John, Alex Brown, estavam apaixonados. Apesar de 

Rosaura ser totalmente contra o amor de Esperanza e Alex, nada pôde fazer. Eram outros 

tempos e Tita havia se tornado uma mulher decidida a não deixar que fizessem com a 

sobrinha o mesmo que lhe fizeram. Ela já havia decidido ficar com Pedro, o que causou 

resignação em John. Ter contribuído para o casamento de Esperanza e Alex foi o seu 

maior triunfo: “Qué orgullosa se sentía de ver Esperanza tan segura de sí misma, tan 

inteligente, tan preparada, tan feliz, tan capaz, pero al mismo tiempo, tan femenina y tan 

mujer en el más amplio sentido de la palabra” (p. 240). 

Casados e felizes, Esperanza e Alex vão para Harvard, pois ele ganhou uma bolsa 

para fazer seu doutorado nos Estados Unidos. Tita teria então, tempo suficiente para 

desfrutar do amor de Pedro e assim o fez. Finalmente, eles teriam tempo para ficar juntos 

livremente, sem as opressões de Mamãe Elena, sem os julgamentos de Rosaura, sem as 

cobranças da sociedade: “Pedro depositó a Tita sobre la cama y lentamente le fue quitando 

una a una todas las prendas de ropa que la cubrían. Después de acariciarse y mirarse con 

infinita ternura, dieron salida a la pasión por tantos años contenida” (p. 244). Tita não 

podía se conter. E sentindo que ia chegar ao clímax de uma maneira tão intensa, lembrou-

se das palavras de John. Ele lhe falou quando ela estava na casa dele:  

 

Si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos los cerillos 

que llevamos en nuestro interior de un solo golpe, se produce un 

resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver 

normalmente y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel 

esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de 

nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El 

alma desea reintegrarse al lugar de donde provine, dejando al cuerpo 

inerte (p. 244-245). 
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Mas Tita conteve sua emoção. Ela não desejava morrer, muito pelo contrário. 

Desejava viver e experimentar essa emoção muitas vezes mais. Porém, não escutou mais 

nada ao seu redor. O coração de Pedro parou de bater subitamente e então ela se deu conta 

de que ele havia morrido.  

 

Con Pedro moría la posibilidad de volver a encender su fuego interior, 

con él se iban todos los cerillos. Sabía que el calor natural que ahora 

sentía se iba a ir extinguiendo poco a poco, devorando su propia 

substancia tan pronto como la faltara el alimento para mantenerlo. 

Seguramente Pedro había muerto en el momento del éxtasis al penetrar 

en el túnel luminoso. Se arrepintió de no haberlo hecho ella también. 

Ahora sería imposible ver nuevamente esa luz, pues ya no era capaz de 

sentir nada. Quedaría vagando por las tinieblas toda la eternidad, sola, 

muy sola. Tenía que encontrar una manera, aunque fuera artificial, de 

provocar un fuego tal que pudiera alumbrar ese camino de regreso a su 

origen y a Pedro (p. 245-246). 

 

Tita, ao não aguentar ver Pedro morto e saber que nunca mais poderia sentir as 

emoções junto a ele, tratou de não mais existir fisicamente. Ela pegou a caixa de fósforos 

que John lhe deu e começou a comer, um a um:  

 

Al masticar cada fósforo cerraba los ojos fuertemente e intentaba 

reproducir los recuerdos más emocionantes entre Pedro y ella. La 

primera mirada que recibió de él, el primer roce de sus manos, el primer 

ramo de rosas, el primer beso, la primera caricia, la primera relación 

íntima. […] Poco a poco su visión se fue aclarando hasta que ante sus 

ojos apareció nuevamente el túnel. Ahí, a la entrada, estaba la luminosa 

figura de Pedro, esperándola. Tita no dudó. Se dejó ir a su encuentro y 

ambos se fundieron en un largo abrazo y experimentando nuevamente 

un clímax amoroso partieron juntos hacia el edén perdido. Ya nunca 

más se separarían (p. 246).  

 

Mais uma vez o narrador trabalha com a metáfora. Ao falar de fósforo, ele se 

remete ao fogo e a paixão, que é aquilo que queima no corpo e na alma do indivíduo. As 

coisas quentes se remetem ao que é bom, prazeroso de se viver e de se sentir e era isso de 

Pedro e Tita sentiam um pelo outro: uma grande paixão que foi capaz de atravessar o 

tempo. A narradora dessa história é a sobrinha-neta de Tita, que conta que:  

 

Cuando Esperanza, mi madre, regresó de su viaje de bodas, sólo 

encontró bajo los restos de lo que fue el rancho este libro de cocina que 

me heredó al morir y que narra en cada una de sus recetas esta historia 
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de amor enterrada. Dicen que bajo las cenizas floreció todo tipo de vida, 

convirtiendo ese terreno en el más fértil de la región (p. 247). 

 

E de maneira sensível, a sobrinha-neta de Tita continua: 

 

Durante mi niñez yo tuve la fortuna de gozar de las deliciosas frutas y 

verduras que ahí se producían. Con el tiempo. Mi mamá mandó 

construir en ese terreno un pequeño edificio de departamentos. En uno 

de ellos aún vive Alex, mi padre. El día de hoy va a venir a mi casa a 

celebrar mis cumpleaños. Por eso estoy preparando tortas de navidad, 

mi platillo favorito. Mi mamá me las preparaba cada año. ¡Mi mamá! 

…¡Cómo extraño su sazón, el olor de su cocina, sus pláticas mientras 

preparaba la comida, sus tortas de navidad! Yo no sé por qué a mí nunca 

me han quedado como a ella y tampoco sé por qué derramo tantas 

lágrimas cuando las preparo, tal vez porque soy igual de sensible a la 

cebolla que Tita, mi tía abuela, quien seguirá viviendo mientras haya 

alguien que cocine sus recetas (p. 247). 

 

Ao finalizar este tópico, pode-se chegar à seguinte conclusão: para Mamãe Elena 

não importava se uma filha era obediente ou rebelde, uma vez que nenhum desses 

comportamentos iria fazer com que as moças adquirissem a admiração e respeito dela. A 

intenção da genitora era exercer o poder sobre as filhas e, enquanto estava viva, mandou 

no rancho e nas filhas da maneira que queria e que lhe foi mais conveniente. O 

interessante para as filhas de Mamãe Elena era fazerem o que era certo para suas vidas, 

isto é, viver suas histórias sem hipocrisias e cobranças. Rosaura não conseguiu, pois era 

bastante parecida com a mãe, no que diz respeito às tradições; Gertrudis saiu de casa cedo 

e viu que a vida de revolucionária a fez triunfar na vida; e Tita, mesmo se rebelando se 

forma lenta e gradativa, conseguiu finalmente colocar um fim no abuso de poder de sua 

mãe, passando a viver plenamente sua vida, ao lado de Pedro, o homem que ela sempre 

amou e foi correspondida por todos aqueles anos. 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As obras de García Lorca e de Laura Esquivel são construídas em tempos 

distintos. Porém, ao abordarem temas similares, como o comportamento abusivo e 

repressor de Bernarda Alba e Mamãe Elena, levando em conta que ambas têm atitudes 

patriarcais, isto é, agem como os homens, elas se tornam bastante próximas e 

convenientes para serem comparadas. Ambas, apesar da diferença de gêneros, possuem 

o mesmo cunho comportamental, mostrando atitudes semelhantes das genitoras, bem 

como de suas filhas. Além disso, há a questão das revoluções. Apesar de a obra de Laura 

Esquivel ser constituída de metáforas diferentes da de Lorca, já que esse se utiliza da casa 

para metaforizar toda a guerra que está ocorrendo do lado de fora, as revoluções dão 

também um suporte para que as obras mais uma vez sejam comparadas.  

Outro fator relevante é que as obras foram escritas no século XX e sobre períodos 

em que o mundo passava por grandes transformações. No México, a Revolução 

Mexicana, nos anos de 1910. Essa guerra consistiu na primeira das grandes revoluções 

do século XX; depois, a Espanha, com a Guerra Civil Espanhola, trazendo à tona todo o 

terror provocado pela ditadura, exilando e matando cidadãos. 

Este trabalho tem uma grande importância em relação ao senso crítico, pois ao ler 

cada obra, bem como fazer as leituras de autores de base, como Hobsbwam & Ranger, 

Gerda Lerner, Sigmund Freud, Simone de Beauvior, Pierre Bordieu, Peter Brown, entre 

outros autores de renome e de reconhecimento, os fatos ocorridos naquela época ficaram 

mais claros para mim e foi possível esclarecer vários pontos, tais como: a hipocrisia, 

mesmo com o passar dos tempos, continua a mesma em pessoas que insistem em impor 

seus conceitos e suas crenças para o outro, não aceitando o que o outro tem a dizer, sequer 

escutando-o; apesar das pessoas não gostarem nem um pouco de serem oprimidas, muitas 

delas, quando são, na primeira oportunidade que têm, também oprimem aquele que elas 

acham inferior a elas. Esse comportamento ficou bastante claro em Poncia, criada da casa 

de Bernarda, ao se sentir superior a uma mendiga, e Mamãe Elena, que sofreu a opressão 

de seus pais e se tornou uma pessoa amarga, castradora e exercendo uma autoridade cruel 

para com suas filhas.  

Às mulheres, nunca lhes foi dado nada. Elas tiveram que lutar muito para 

conseguir seus direitos. Tanto que em ambas as obras as mulheres são altamente 

reprimidas e não podem praticamente nada. Elas têm que ser as donas de casa, submissas 

aos seus maridos e ao que a sociedade quer delas. Quando há um comportamento 
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contrário, como ocorreu com Adela, Gertrudis e Tita, elas são desprezadas pela própria 

família, como aconteceu com Gertrudis.  

Em relação às mulheres, como já mencionei, as que se rebelam são castigadas e 

excluídas. Mas também as que obedecem não ganham respeito, muito menos admiração 

de suas genitoras, uma vez que, egocêntricas como Bernarda Alba e Mamãe Elena, elas 

não estão no papel de respeitar e admirar, mas sim, de castrar e humilhar. As atitudes das 

matriarcas marcam definitivamente as atitudes de suas filhas e quais são os sentimentos 

delas a respeito das mães, bem como a visão de mundo de cada uma delas. 

É observado também que, por se ser mulher, há uma certa intolerância por parte 

dos homens e até mesmo por mulheres que se comportam de maneira masculina. Essa 

intolerância e comportamento opressores insistem em permanecer em pleno século XXI 

e mesmo com tantas conquistas do universo feminino, ainda falta muito a ser feito para 

que tenha uma sociedade igualitária, na qual homens e mulheres possam viver em 

harmonia. 

O que podemos ver de distinto nas obras é que, enquanto Lorca faz da casa uma 

metáfora para contextualizar a guerra civil, Esquivel também utiliza metáforas, porém, 

na comida, a fim de mostrar ao leitor como Tita se comunica com o mundo, e em especial, 

com Pedro. Além disso, há na obra da autora várias passagens que contêm o realismo 

mágico, algo que não se vê na obra de Lorca. Essas diferenças são, portanto, mínimas, 

comparando-se às grandes semelhanças que as obras possuem. Estudá-las, 

consequentemente, me proporcionou maior embasamento sobre literatura e como os 

autores usam mecanismos para fazer denúncias sobre a sociedade e denúncias político-

sociais. Isso significa que as obras de García Lorca e de Esquivel são atuais quando os 

assuntos acima mencionados são abordados. São obras que, independentemente do tempo 

que são lidas, são atemporais. 

Respondendo-se às perguntas feitas para os problemas das obras, podemos 

concluir o seguinte: 1) as questões patriarcais contribuem de uma maneira definitiva para 

que tanto Bernarda Alba quanto Mamãe Elena se tornem pessoas tão amargas, que é essa 

amargura que fará com que elas castrem e humilhem suas próprias filhas, impedindo-as 

de viver e fazer suas próprias escolhas. Uma vez que o patriarcalismo castra o direito 

feminino, pois nele há o abuso de poder, essas mulheres também se tornam vítimas. Essa 

experiência traumática fará com que elas, em vez de terem um comportamento menos 

radical, promovendo o diálogo em seus lares, repitam as atitudes masculinas, oprimindo 

e humilhando; 2) A reação das filhas das genitoras é diferenciada de acordo com o 



98 

 

temperamento e visão de mundo que cada uma possui. 3) Sobre como funciona a 

instituição matriarcalismo/patriarcalismo dentro das obras, percebemos que, apesar de as 

duas obras serem compostas por personagens femininos, as suas matriarcas não fazem 

dos seus lares um ambiente agradável e protetor, pelo contrário. As opressões e abuso de 

poder são fortes e elas deixam claro que são apenas elas quem mandam naquele espaço, 

comprovando a forte influência do patriarcalismo.  

Ao responder a essas questões/problemas, vemos com muito mais clareza o quão 

similares as obras são. São poucas as diferenças e as suas grandes semelhanças foram 

motivo suficiente para a realização dessa dissertação. Ao trabalhar literatura comparada, 

vemos quantas obras, ainda que em tempos diferentes, podem ser similares e a 

importância de se trabalhar com elas faz com que elas ganhem mais notoriedade. 
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