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RESUMO 

 

Este estudo analisa as cenas de estupro presentes nas obras: Capitães da Areia (1937), de 

Jorge Amado e Terra Sonâmbula (1992), de Mia Couto. Tendo como objetivo investigar o 

pressuposto de que, diante desse crime, na maioria das vezes insere-se a culpa na vítima, 

seleciona-se como foco central as personagens femininas “negrinha” e Farida, avaliando a 

forma como ambas são representadas diante de uma mesma situação - o abuso sexual. Parte-

se das seguintes questões-hipóteses: (i) há uma supremacia do homem nas relações sociais 

apresentadas nas narrativas?; (ii) a escolha do léxico na descrição das cenas e das personagens 

femininas remete a uma situação de subalternidade da mulher?; e (iii) há a inserção de um 

valor de desejo feminino durante o estupro que perpetua a ideia da vítima como responsável 

pela violência?; (iv) quais as diferenças e similitudes principais entre as descrições das 

personagens e cenas nos dois romances e quais os efeitos de sentido que as problemáticas em 

torno da representação de mulheres desencadeiam no leitor? Tomamos por base as 

contribuições da Literatura Comparada para os estudos literários de Coutinho e Carvalhal 

(2011); Nitrini (1997). Em seguida, inserimos a definição de violência sexual e violência ética 

para chegarmos à pretensão de uma não violência, amparadas em Butler (2016); Gomes 

(2016); Solnit (2017); Zolin (2009). Por fim, analisamos os heterodiscursos presentes nas 

obras de Bakhtin (2014; 2015). Os resultados da pesquisa ilustram que as obras possuem 

descrições do abuso sexual com enfoques distintos, os quais remetem às questões sociais e 

aos valores incutidos, uma critica a postura do agressor, a outra objetifica o agredido.  

 
Palavras-chave: Gênero e Literatura. Violência Sexual. Narrativas de Estupro. Capitães da 

Areia. Terra Sonâmbula. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The rape scenes presented in Capitães da Areia (1937) by Jorge Amado and Terra Sonâmbula 

(1992) by Mia Couto are investigated in this study. Therefore, this research aims to analyze 

the assumption that the blame for such crime is often placed on the victim. For this purpose, 

the female characters “negrinha” and Farida were selected as the main focus of this study, 

emphasizing the way that both are represented in the same situation – the sexual abuse. This 

study analyzed the following inquiries: (i) is there a male supremacy in the social relations 

presented in the narratives?; (ii) do the lexical choices in the descriptions of scenes and female 

characters refer to a situation of female inferiority?; and (iii) is there a female desire in the 

rape scene that perpetuates the idea that the victim is responsible for the violence?; (iv) what 

are the main similarities and differences between the characters and scenes descriptions in 

both novels and what are the meaning effects that the women representation subject cause on 

the reader? The contributions of the Comparative Literature were used as theoretical 

background to the literary studies in Coutinho and Carvalhal (2011); Nitrini (1997). 

Furthermore, the definition of sexual and ethical violence was addressed in this research in 

order to achieve a state of non-violence, which is backed by Butler (2016), Gomes (2016), 

Solnit (2017) and Zolin (2009). At last, the heterodiscourses approached in Bakhtin (2014; 

2015) were analyzed. In conclusion, the results showed that the literary works forementioned 

present sexual abuse descriptions with different approaches, which refer to social issues and 

inner values – one of the novels criticizes the posture of the abuser one while the other 

objectifies the abused one. 

 
Keywords: Gender and Literature. Sexual violence. Rape narratives. Capitães da Areia. 
Terra Sonâmbula.   
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INTRODUÇÃO 
 

Durante anos, os passos do meu marido ecoaram como 
a mais sombria ameaça. 

(Mia Couto)  

 

A opressão e a violência contra a mulher são um reflexo diretos da ideologia 

patriarcal, que assinala os papéis e as relações de poder entre homens e mulheres. Como 

subproduto do patriarcalismo1, a cultura do machismo, propagada de forma implícita ou 

explícita, coloca a mulher em um lugar secundário em relação ao ocupado pelo homem, 

marcado pela marginalidade, pela submissão e pela resignação, o que termina legitimando e 

alimentando diversos tipos de violência, dentre os quais o estupro que é um tipo de 

dominação exercida dos homens sobre as mulheres, uma manifestação na qual a mulher é 

mantida numa posição de objeto, não sendo considerada pessoa.  

 Essa dominância de homens e subordinação de mulheres é o que Kate Millet (1970 

apud ZOLIN, 2009, p. 226) chama de “política sexual”, e se faz presente tanto cotidianamente 

quanto na ficção. Segundo a autora, nas narrativas produzidas por homens, as convenções dão 

forma às aventuras e moldam as conquistas românticas que são construídas como se leitores 

fossem sempre homens ou de modo a guiar a leitora para que leia como homem. Millet retira 

exemplos da ficção canônica que enfatizam a exploração e a repressão feminina, ou seja, que 

reforçam o patriarcalismo, como é perceptível no trecho do conto “Os olhos dos mortos”, 

retirados do livro O Fio das Missangas (2009) de Mia Couto, cujo excerto serve de epígrafe a 

este capítulo introdutório. Essa passagem ilustra a ideia de objetificação da mulher, uma vez 

que a personagem se insere em uma situação de violência, mas não reage, suportando por 

anos o medo e a ameaça.  

O projeto desta pesquisa surgiu a partir do interesse em trabalhar com esse recorte 

temático – a representação do estupro, devido ao fato de que, no presente momento, após 

alguns casos de estupro e/ou estupro coletivo terem sidos divulgados nas mídias, muito se tem 

                                                           

1
 Termo utilizado para designar uma espécie de organização familiar originária dos povos antigos, na 

qual toda a instituição social concentrava-se na figura de um chefe, o patriarca, cuja autoridade era 
preponderante e incontestável. Esse conceito tem permeado a maioria das discussões, travadas no 
contexto do pensamento feminista, que envolvem a questão da opressão da mulher ao longo da 
história. (ZOLIN, 2009, p. 219) 
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falado acerca da “Cultura do Estupro”, definida pela ONU2 Brasil como as maneiras em que a 

sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento 

dos homens, e o campo literário certamente não está isento dessa cultura visto que, como 

afirma Regina Dalcastagné (2005), a injustiça social é econômica e cultural, nesta última se 

insere as obras literárias, portanto, por meio da invisibilidade de minorias na ficção e 

representação de violências éticas, físicas e sexuais contra determinados grupos dentro da 

literatura, pode-se propagar valores que legitimam diversos tipos de violência, dentre elas a 

sexual. Todavia, na literatura brasileira poucos são os estudos sobre essa temática, que visam 

observar a ficcionalização do abuso sexual com o objetivo de analisar a perpetuação da 

cultura patriarcal ou desconstruí-la por meio de um discurso transgressor das narrativas. 

Logo, houve uma busca às narrativas que descrevem relatos de abuso, a fim de 

analisar se elas propagam a “Cultura do Estupro”, isto é, a disseminação de valores 

patriarcais, ou se na descrição da violência insere-se algum tipo de crítica à violação das 

personagens femininas.  

Pensando nesse conjunto de crenças que apoiam a violência contra a mulher e, 

principalmente no que se refere às agressões sexuais masculinas, o estudo pretende analisar as 

obras, Capitães da Areia (1937) e Terra Sonâmbula (1992) de Jorge Amado e Mia Couto 

respectivamente, atentando para os relatos de abuso sexual contra as personagens femininas, 

sendo assim caracterizadas como narrativas de estupro, o que justifica o título da nossa 

pesquisa, termo americano rape narratives and novels, trabalhado por Frances Ferguson 

(1987), utilizado para designar narrativas que atribuem a representação do estupro em sua 

produção. 

O objetivo do nosso trabalho não foi fazer um percurso diante das várias obras dos 

escritores em questão (Jorge Amado e Mia Couto), mas sim fazer uma análise detalhada 

acerca das várias violências que cercam as personagens femininas nas narrativas supracitadas, 

com ênfase nas personagens que sofrem o abuso sexual nessas obras. E, posteriormente, fazer 

uma análise comparativa entre as duas obras, atentando como os escritores falam da mulher 

diante da ficcionalização do abuso sexual. Além disso, o nosso estudo não busca que as obras 

literárias ilustrem uma cópia fiel da realidade, nem quer julgar as narrativas e/ou autores, 

analisaremos como vem se dando a representação desta violência na ficção, se há, assim como 

                                                           

2
 https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/. Acesso em 12 agosto de 2018. 
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no social, um discurso que considera a vítima como provocadora da violência e o agressor 

incapaz de dominar os impulsos sexuais, ou se há uma crítica presente nas narrativas acerca 

desse crime.  

A partir dessa pesquisa, poderemos colaborar com o debate acerca da representação 

feminina sob a ótica masculina dentro da realidade do abuso sexual, analisando se a imagem 

naturalista e essencialista de sexo como obrigação para muitas mulheres vem sendo 

desconstruída ou, ao menos, criticada. Assim, procuramos indagar como os escritores (Jorge 

Amado e Mia Couto) escrevem sobre as mulheres diante dessa realidade de violência, como 

eles as representam em suas ficções, e que imagens são construídas a partir desses escritos.  

O interesse em analisar comparativamente os escritores em questão se deu pelo fato de 

que Mia Couto, em um de seus textos opinativos que será exposto posteriormente (no capítulo 

01), afirma sofrer influência do escritor baiano. Além disso, ambas as narrativas possuem 

praticamente todo um capítulo dedicado a representação do abuso sexual, além de haver, 

também em ambas, toda a narrativa dedicada à representação de uma série de violências 

contra as mulheres e contra diversos personagens que compõem as obras. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as (des)construções do patriarcalismo e do 

falocentrismo3 em Capitães da Areia e Terra Sonâmbula quando se trata da ficcionalização 

do estupro, e tem como objetivos específicos: desenvolver uma relação entre a crítica 

feminista e os textos literários; identificar a perpetuação do patriarcado presente nos 

heterodiscursos das narrativas; identificar a denúncia acerca de valores patriarcais presente 

nos heterodiscursos das narrativas; atentar para as relações entre a cultura que naturaliza o 

estupro na sociedade e a construção dessa realidade na ficção; realizar um estudo comparativo 

entre as literaturas, atentando para a descrição do estupro; verificar se os romances despertam 

o senso crítico e buscam promover mudanças, desconstruindo a oposição homem/mulher; 

investigar se algum dos romances analisados perpetuam o conceito de patriarcado (o de 

dominância do homem e subordinação da mulher) e, por último, observar como as cenas de 

violência são construídas dentro das narrativas. 

Para iniciar a discussão, achamos importante dedicar um capítulo à contextualização 

das obras e fazer uma revisão crítica de pesquisas que tratam da representação feminina em 

                                                           

3
 Termo tomado por algumas escritoras e críticas francesas para desafiar a lógica predominante no 

pensamento ocidental, bem como a predominância da ordem masculina. (ZOLIN, 2009, p. 218) 
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diversas obras dos autores abordados em nosso estudo comparativo. Ao trazer à tona essa 

discussão, procuramos refletir acerca da representação feminina diante das várias obras 

produzidas pelos autores em questão. Essa explanação torna-se importante, haja vista que é 

essencial observar considerações acerca do todo para poder analisar a parte. Também, 

elegemos esse enfoque teórico, pois consideramos relevante não julgar um autor como 

perpetuador de valores patriarcais ou não a partir da análise somente de uma narrativa.  

Em seguida, discutiremos acerca de conceitos de influência e sobre a Literatura 

Comparada, por meio do seguinte referencial teórico: Nitrini (1997) e Coutinho, Carvalhal 

(2011) respectivamente. Neste capítulo, observa-se a exposição de Mia Couto acerca da 

influência que Jorge Amado exerceu em seus escritos e de vários outros escritores africanos, 

além de discutir sobre a necessidade de “digerir” a influência. Sendo importante essa 

explanação teórica para debater a respeito das questões que envolvem os modelos 

estereotipados de personagens femininas que são construídas ao longo dos anos, e se esses 

modelos ancestrais, que ilustram a dominação masculina, são refutados ou criticados por 

escritores contemporâneos, ou melhor, “digeridos”. 

Posteriormente, faremos uma explanação da crítica feminista, ilustrando as várias 

violências que circundam as mulheres (desde éticas à sexuais) seja na sociedade, seja na 

ficção, atentando para a ideia de alteridade4, construída em cada narrativa, que é uma batalha 

entre representação psíquica e realidade social, abarcando abordagens que discutem acerca da 

representação da mulher enquanto objeto de posse em confronto com uma representação 

transgressora que vai de encontro a essa objetificação feminina. Para tanto, elencamos o 

seguinte referencial teórico: Butler (2016), Gomes (2014), Solnit (2017) e Zolin (2009). 

É relevante salientar que a pesquisa faz despontar do texto literário a discussão sobre a 

violência sexual para, posteriormente, discutir acerca da violência ética que molda tanto a 

sociedade quanto as narrativas, como essa violência se constrói, se faz presente e é aceita 

diante de princípios morais para então, por meio do entendimento dessa prática, chegar à 

pretensão de uma não violência. Assim, procuramos responder as seguintes indagações: que 

                                                           

4
 Alteridade (originalmente elaborada pela filosofia de Descartes e Sartre), trata da identidade como núcleo e a 

alteridade como sendo o estranho. Nessa representação, o núcleo trata-se do masculino e a periferia do feminino. 
O homem é o núcleo, detentor do poder, e a alteridade a mulher é entendida como condição objetal, sem 
identidade. (ZOLIN, 2009, p. 219) 
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tipos de papéis as personagens femininas representam quando se trata da representação do 

estupro? Quais são as pressuposições implícitas contidas nesses textos em análise? 

Depois, será desenvolvida uma análise dos heterodiscursos que compõem as obras por 

meio das discussões de Bakhtin (2014, 2015)5. Por conseguinte, percebe-se que elas possuem 

descrições do abuso sexual com enfoques distintos, que remetem às questões sociais e aos 

valores incutidos, uma dá voz ao agressor, a outra ao agredido. Há diferentes usos de escolhas 

lexicais para descrever tais situações. Diante disso, analisaremos essas diferentes vozes que 

delineiam as passagens que narram o estupro, apontamos os valores presentes nelas e 

indicamos prováveis efeitos de sentido em relação ao seu leitor. 

Logo, para encerrar é necessário expor a justificativa de ter realizado essa pesquisa: 

consideramos essencial que haja uma reflexão acerca das várias violências que inserem a 

mulher na condição de subalterna e representam o seu corpo como objeto de fascínio ou 

erotização, tirando dela a liberdade sobre o seu corpo, uma vez que ele é construído sob uma 

ótica que valoriza a sua exploração. Sabendo-se que o estupro é “um fenômeno 

consideravelmente calado pelas mídias, pouco considerado pelos poderes públicos e 

insuficientemente estudado” (TREINER, 2011, p. 207). Devido a essa ausência de estudos, 

buscamos analisar essa problemática na literatura, pois as obras são sociais, não estão livres 

do tempo, trata-se de uma prática humana que pode inserir um discurso transgressor 

criticando práticas, ou um discurso patriarcal legitimando a violência contra as mulheres. 

Dessa forma, se faz necessária uma reflexão que culmine em uma transformação dessa 

representação que, por meio da linguagem, reforça o poder e o domínio do homem sobre a 

mulher. 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 É importante ressaltar que ambas as obras, Questões de literatura e de estética (2014) e Teoria do 

romance I: a estilística (2015), discutem acerca do discurso no romance, a mais recente trata-se de 
uma edição sem cortes e objetiva-se a uniformizar algumas categorias do pensamento de Bakhtin afim 
de manter um núcleo semântico central. Logo, pelo fato de existir algumas distinções entre as obras 
que esboçam a mesma temática (o discurso no romance), a pesquisa trabalha com as duas leituras 
desse mesmo assunto. 
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CAPÍTULO 01 – DESVELANDO AS NARRATIVAS 
 
 
1.1 OS CAPITÃES DA AREIA E AS “NEGRINHAS” DO AREAL  
 

 
Os personagens de Jorge Amado são almas indomáveis, 
resistentes que não se deixam vencer pelas misérias do 
drama social. 

(Hermes Rodrigues Ney) 
 

Vê-se que a obra Capitães da Areia (1937), do escritor brasileiro Jorge Amado, ilustra 

um grupo de garotos órfãos “eram bem uns cem e destes mais quarenta dormiam nas ruínas 

do velho trapiche” (AMADO, 1937, p. 27), sem pai nem mãe, crianças que viviam de furtos. 

É um romance que trabalha com a temática da infância abandonada e delinquente, a obra 

insere uma “[...] denúncia candente da condição dos meninos de rua, única em toda a 

literatura dos anos 30 [...]” (DUARTE, 1996, p. 119). A narrativa representa como esses 

garotos reagem às injustiças que sofrem, por meio da violência (roubo, trapaça, estupro). 

Nesse sentido, a narrativa inicia com textos jornalísticos que descrevem os 

personagens infantis como: “assaltantes” [...], “ladrões” (AMADO, 1992, p.9), “criminosos” 

[...], “malandros” (AMADO, 1992, p.11), “delinquentes” (AMADO, 1992, p. 13), esses textos 

ilustram a expressão ideológica da classe dominante, diferente da voz narradora que assume 

os capítulos pois ela “ressalta certa pureza interior vitimizada pelas circunstâncias” 

(DUARTE, 1996, p. 114). 

No primeiro capítulo “O trapiche”, o leitor se depara com o protagonista e chefe do 

grupo dos Capitães da Areia, Pedro Bala, sendo descrito como ágil e forte, mas digno de pena, 

visto que se apresenta a situação desses meninos: sujos e esfomeados. Além dessas 

características, eles também são descritos com comportamentos não infantis, (apesar de 

possuírem entre onze e dezesseis anos) tais como: fumar, ter relações sexuais etc. Como é 

perceptível em: “Vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados, agressivos, soltando palavrões 

e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que conheciam 

totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas” (AMADO, 1937, p. 27). 

Assim, verifica-se que a primeira parte do livro, “Sob a lua num velho trapiche 

abandonado”, ilustra a vida desses garotos, as relações sexuais que existiam entre eles 

(relações homossexuais), os serviços de furto que, muitas vezes, eles eram pagos para fazer 

para terceiros, o dia que saem no objetivo de recuperar a estátua de Ogum que havia sido 
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levada pela polícia, os roubos que eles faziam nas residências, os desenhos que o Professor 

fazia nas ruas em troca de algum dinheiro, a varíola que afligiu a cidade e chegou até os 

meninos do trapiche, a reflexão sobre a necessidade de se mudar a situação dos pobres e a 

descrição das “negrinhas de dezesseis anos para derrubar no areal” (AMADO, 1937, p. 39).  

Frise-se que além das ações praticadas pelos garotos, nessa parte é possível perceber o 

carinho que os meninos tinham por Don’Aninha, “a mãe do terreiro da Cruz de Opô Afonjá” 

(AMADO, 1937, p. 30). Ademais, é descrita a amizade e ensinamentos do padre José Pedro, 

que esboçam a “[...] convergência sincrética de forças protetoras, e elementos que visam 

suprir (ao mesmo tempo que reiterar) a orfandade dos capitães” (DUARTE, 1996, p. 116). 

Já na segunda parte, intitulada “Noite da grande paz, da grande paz dos teus olhos”, 

entra em cena a “filha de bexiguento”, Dora, que “tinha treze para quatorze anos” (AMADO, 

1937, p. 165). Nesta parte, Dora encontra-se desolada, pois havia perdido o pai, Estevão, e a 

mãe, Margarida, devido a varíola que dizimara a cidade. No momento em que se vê somente 

com seu irmão mais novo, Zé Fuinha, tendo o seu “barracão” (AMADO, 1937, p. 164) 

alugado pelo dono dos barracões do morro, ela busca emprego na casa de uma mulher na qual 

a sua mãe tinha trabalhado como lavadeira, entretanto Dora tem o seu pedido de trabalho 

negado e, é enxotada ao comentar o motivo da morte de seus pais. Após essa negativa, ela 

procura abrigo no trapiche, contudo não é bem recebida, é alvo de assédio, os meninos do 

trapiche se comportam “como urubu em cima da carniça...” (AMADO, 1937, p. 170). 

Inicialmente, quando Pedro Bala vê a garota, permite que os garotos abusem sexualmente 

dela, porém, depois, acaba sendo alertado de que se tratava de uma menina e, logo, “olhava 

Dora com outros olhos” (AMADO, 1937, p. 172), não permitindo o estupro dela.  

Ademais, no destrinchar dos capítulos, Dora vai se afirmando enquanto papel 

feminino para aquele grupo: inicialmente, se insere no papel de mãe dos meninos, ajeitando 

suas roupas, como vemos em: “Enfiou a linha, deu um nó numa das pontas. Gato disse para 

Professor: - Só mulher é que sabe fazer esse troço” (AMADO, 1937, p. 174), e a sua figura 

faz com que os garotos rememorem as suas mães “- Parece mentira, mas tu me lembra ela. 

Parece mentira, mas tu parece com ela...” (AMADO, 1937, p. 178). Posteriormente, ela 

assume o papel de irmão, uma vez que andava com eles pelas ruas e era considerada por eles 

“valente como um homem...” (AMADO, 1937, p. 184).  

Ainda na segunda parte da obra, os garotos são apreendidos em uma tentativa de roubo 

no palacete do Dr. Alcebíades Menezes na ladeira de São Bento, e Pedro Bala é levado ao 
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reformatório onde passa por uma série de violências e de privações. Já Dora vai para o 

orfanato, e lá acaba perdendo sua alegria e saúde, adquirindo uma febre alta. Após alguns dias 

de muitos castigos e privações - não se sabe ao certo quantos dias, não fica claro na narrativa - 

Pedro Bala, com ajuda dos colegas do trapiche, consegue fugir do reformatório e tirar Dora, 

que estava muito doente, do orfanato. Ao se deparar com a condição da garota, a mãe de santo 

Don’Aninha tenta intervir por meio de rezas, todavia sem sucesso.  

Por fim, Dora assume o papel de mulher, e nesse momento em que ela é resgatada do 

orfanato e sofre de intensos tremores devido a essa febre que a consumia, eles têm uma 

relação sexual e Dora assume o papel mulher de Pedro Bala: “- É bom... Sou tua mulher” 

(AMADO, 1937, p. 215). Ao finalizar essa parte, Dora morre, e considera-se que ela virou 

estrela como vários homens valentes, coisa que nunca tivera acontecido, pois, segundo a obra, 

só homens viravam estrelas. Dora havia sido a primeira mulher, e isso se deu pelo fato de que 

ela havia entregado o seu corpo a Pedro Bala antes de morrer, como é perceptível em: “Tão 

valente que antes de morrer, mesmo sendo uma menina, se dera ao seu amor. Por isso, virou 

uma estrela no céu. Uma estrela de longa cabeleira loira, uma estrela como nunca tivera 

nenhuma na noite de paz da Bahia” (AMADO, 1937, p. 218). 

A parte três da narrativa, “Canção da Bahia, canção de liberdade”, narra o desfecho de 

alguns meninos do trapiche. O Professor que “Gostava de saber das coisas e era ele quem, 

muitas noites, contava as histórias de aventureiros, de homens do mar, de personagens 

heroicos e lendários” (AMADO, 1937, p. 30), tinha talento na arte de desenhar e, devido a 

esse dom, recebe um convite para estudar no Rio, convite esse feito pelo Doutor Dantas, 

homem que o viu na rua desenhando. O Pirulito, que ao longo da narrativa “[...] descobrira 

uma vocação sacerdotal” (AMADO, 1937, p. 75), consegue uma oportunidade de se tornar 

frade, devido a uma ajuda do padre José Pedro. João Grande, que era “o mais alto do bando, e 

o mais forte também, negro de carapinha baixa e músculos retesados” (AMADO, 1937, p. 28, 

29), passa a ser marinheiro num navio cargueiro. Até então é perceptível a presença de uma 

série de finalizações distintas para ilustrar o desfecho dos diferentes garotos, todavia ambas, 

apesar de distintas, assemelham-se na medida em que são positivas, isto é, finais que podem 

ser considerados “felizes” pois os garotos encontram pessoas que os acolhem, saem da 

marginalidade. 

Porém, há alguns garotos que apresentam desfechos que ilustram a saída da sua 

condição inicial, de membro dos Capitães da Areia, todavia continuam fazendo parte vida 
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marginal, isso ocorre com as seguintes personagens: Gato que parte com Dalva, uma 

prostituta que se envolve com ele desde o princípio da narrativa, para Ilhéus, afim de tentar 

enganar os coronéis, “arrancar o dinheiro deles” (AMADO, 1937, p. 237), posteriormente 

retorna com “um bocado de dinheiro de lá” (AMADO, 1937, p. 257), mas sem a sua 

companheira, pois Dalva havia encontrado um coronel e resolve ficar em Ilhéus, e o Gato, 

agora que não estava mais com Dalva, arranjara “uma moreninha do balacobaco” (AMADO, 

1937, p. 257). Volta Seca, que viera da caatinga, depois de ser preso e sofrer castigos nas 

mãos de soldados, decide pegar um trem com destino a Sergipe, pois queria se unir aos 

“Índios Maloqueiros” (AMADO, 1937, p. 238) porque se sentia deslocado na cidade. Porém, 

durante o percurso do trem pelas caatingas do sertão, o veículo é invadido por cangaceiros e, 

durante a invasão, Volta Seca pede para fazer parte do grupo ao seu “padrim” (AMADO, 

1937, p. 240), Lampião. Diante disso, se torna um cangaceiro, “E Lampião luta, mata, deflora 

e furta pela liberdade. Pela liberdade e pela justiça para os homens explorados do sertão 

imenso de cinco estados: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia” (AMADO, 1937, 

p. 239). E, Boa-Vida, que não gostava de trabalhar, passava o dia nas areias do trapiche 

ouvindo histórias, torna-se um “malandro nas ruas da Bahia” (AMADO, 1937, p. 226) “Toca 

seu violão, come e bebe do melhor, apaixona as cabrochas bonitas com sua voz e música” 

(AMADO, 1937, p. 227).  

Já Barandão, que era um dos garotos do bando que tinha relações homossexuais e que, 

posteriormente, têm algumas complicações na narrativa, por isso, como no momento em que 

o padre José Bento afirmara para os garotos que “aquilo era coisa indigna num homem, fazia 

homem igual a uma mulher, pior que uma mulher, Pedro Bala tomou medidas violentas, 

expulsou os passivos do grupo” (AMADO, 1937, p. 108), continua com os meninos do 

trapiche, e torna-se o novo chefe dos Capitães da Areia.  

Frisa-se que o Sem-Pernas, que tinha esse apelido pelo fato de ser coxo, em um dia 

que é perseguido por guardas, se joga e “se rebenta na montanha” (AMADO, 1937, p. 243), 

falecendo. Logo, percebe-se que a trajetória final desses garotos na narrativa ilustra que 

“Alguns sucumbem ou se pervertem para sempre, enquanto outros se enlevam e encontram 

um objetivo maior em suas vidas” (DUARTE, 1996, p. 114).  

Por fim, o leitor conhece o desfecho de Pedro Bala, que se tornara grevista, assim 

como o seu pai Loiro, que havia morrido na greve “pegado por bala” (AMADO, 1937, p. 83). 

A finalização da narrativa ilustra que, após inúmeros acontecimentos, o protagonista encontra 
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nas lutas sociais o caminho para enfrentar o sistema que o marginaliza, isto é, a narrativa 

representa o “percurso de aprendizagem do herói, que supera a condição de origem e se eleva 

ao plano histórico do confronto social e político” (DUARTE, 1996, p. 114). 

 

1.2 O DESPERTAR DA TERRA SONÂMBULA  
 

 

África não pode ser reduzida a uma entidade simples, 
fácil de entender e de caber nos compêndios de 
africanistas. O nosso continente é o resultado 
diversidade e de mestiçagens. 
 

(Mia Couto) 

A obra Terra Sonâmbula (1992), do escritor moçambicano Mia Couto, é organizada 

em capítulos e cadernos. A história existente nos capítulos entrelaça-se com a presente nos 

cadernos a partir do primeiro capítulo, quando Muidinga encontra os cadernos do lado de fora 

do ônibus queimado no qual ele e o tio (Tuahir) resolveram dormir àquela noite. Os capítulos 

narram a história de Muidinga, órfão devido aos conflitos da guerra por essa razão foi criado 

pelo velho Tuhair. Ambos se encontram desolados, visto que estão inseridos numa época em 

que seu país (Moçambique) vive uma guerra. Já os cadernos apresentam a vida de Kindzu, um 

anti-herói, que procura fugir de alguma coisa e busca explicar a guerra.  

Nota-se que ambas as histórias ilustram horrores da guerra, observando a história de 

Muidinga é evidente que na descrição do espaço em que se constrói a narrativa há uma cidade 

repleta de corpos, carros queimados e destroços, também há bastante dificuldade em encontrar 

comida, esboçando uma série de dificuldades que as pessoas passam nesse contexto de guerra. 

Além disso, se faz presente na narrativa as dúvidas que afligem Muidinga acerca dos seus pais 

pois ele não lembra de nada sobre isso, Tuahir diz que é o tio do menino, mas não se atém, 

inicialmente, a explicar para o garoto sobre sua história, porém, no terceiro capítulo, o velho 

revela que achara o garoto quase morto, pronto para ser enterrado vivo com outras crianças já 

falecidas e assim, para conseguir salvar o menino, diz ser o seu tio.  

Nos demais capítulos da narrativa, o leitor se depara com alguns seres fantásticos que 

cruzam com as personagens e causam horror e espanto à dupla, como: o Siqueleto, “é um 

velho alto, torto, usando sobre o corpo nu uma gabardina comprida, maior que o seu 

tamanho” (COUTO, 1992, p. 65), que quer semeá-los vivos para que seja possível nascer 

mais gente nesta época em que parece que os seres estão somente morrendo, contudo eles 
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conseguem sair dessa situação por meio da escrita. Isso se dá pelo fato de que no momento 

em que Muidinga escreve o nome do Siqueleto no chão, o velho fica estupefato e ordena ao 

menino que escreva o nome dele (Siqueleto) em uma grande árvore, e após Muidinga fazer o 

que o Siqueleto pede, ele libera Tuahir e Muidinga pois afirma que a árvore, agora com o 

nome dele em seu tronco, será parteira de outros Siqueletos, em seguida, ele se definha até se 

tornar semente. Outro ser sobrenatural é o Nhamataca, que havia trabalhado com Tuahir no 

período colonial6. A dupla encontra-o no quinto capítulo, Nhamataca cavava incessantemente 

com o objetivo de fazer um rio, Muidinga e o velho Tuahir resolvem ajudá-lo, em 

determinado momento o rio se torna concreto e a correnteza carrega Nhamataca que 

desaparece.  

Neste ínterim, além desses seres fantásticos, os personagens dos capítulos cruzam com 

as idosas profanadoras, descritas como velhas que possuem “usadas carnes, enrugadas até aos 

ossos, os seios pendentes como sacos mortos” (COUTO, 1992, p. 101), elas abusaram 

sexualmente do menino, pois ele interrompe uma cerimônia que elas praticavam, tratava-se de 

um ritual de fertilidade da terra em que esse rito não poderia ser observado por nenhum 

homem, logo, Muidinga fica sem entender o porquê daquela violência pois “O seu medo 

estava preparado para as demais situações mas não para enfrentar tão idosa e feminina 

violência” (COUTO, 1992, p. 100). Após o ataque das idosas, Tuahir explica ao jovem sobre 

o sexo e ensina-lhe a se masturbar.  

Assim, posterior a esses acontecimentos fantásticos, encaminha-se para o final dos 

capítulos. No desfecho da obra, Tuahir encontra-se bastante doente “Tem tanta febre que, 

posto nos charcos, faz ferver a água” (COUTO, 1992, p. 175), Muidinga monta uma jangada e 

eles partem, Tuahir vai piorando e, posteriormente falece. 

Atentando para a história contada nos cadernos, o leitor conhece Kindzu, filho do 

pescador Taímo e de uma mulher que não é nomeada na narrativa, e irmão de Vinticinco de 

                                                           

6
 No final do século XV, houve uma penetração portuguesa em território moçambicano devido a busca 

por ouro e especiarias asiáticas, é a partir daí que se tem início o período colonial que iria perdurar até 
o século XX. Nessa época, várias populações foram escravizadas, sendo exportadas para vários países, 
dentre eles o Brasil. Após diversas lutas armadas em busca da libertação de Moçambique, dirigidas 
pela FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), em 25 de junho de 1975 é declarada a 
independência do país. Retirado de: http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Mocambique/Historia-
de-Mocambique/A-Luta-pela-Independencia. Acesso em 12 de janeiro de 2019 
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Junho (Junhito), este último recebe esse nome-data que remete à independência de 

Moçambique devido a um sonho do velho Taímo.  

 

Anunciava um facto: a Independência do país. Nessa altura, nós nem sabíamos o 
verdadeiro significado daquele anúncio. Mas havia na voz do velho uma emoção tão 
funda, parecia estar ali a consumação de todos seus sonhos. Chamou minha mãe e, 
tocando sua barriga redonda como lua cheia, disse: 

- Esta criança há de ser chamada de Vinticinco de Junho (COUTO, 1992, p. 16 – 
17). 

Ressalta-se que o conflito na narrativa começa quando resolvem colocar Junhito no 

galinheiro devido a um sonho que revelara a morte do irmão de Kindzu, com essa convivência 

na capoeira, Junhito não soletrava mais nenhuma palavra, só cocoricava. Após um tempo, 

Junhito desaparece, e, depois do sumiço de Junhito, Taímo morre. Taímo, apesar de morto, 

persegue Kindzu ao longo de toda narrativa na forma de espírito. Durante esses 

acontecimentos, o narrador em primeira pessoa (Kindzu) revela que eles estavam vivendo 

momentos difíceis situados em meio a uma guerra pois “As paredes cheias de buracos, 

semelhavam a pele de um leproso. Os bandos disparavam contra as casas como se elas lhes 

trouxessem raiva” (COUTO, 1992, p. 23).  

Além de sua família, nos cadernos são descritos: Surenda Valá, o único comerciante 

que ficara na vila durante os conflitos - “indiano de raça e profissão” (COUTO, 1992, p. 24), 

sua esposa Assma e o ajudante da loja Antoninho. Em meio aos conflitos da guerra, a loja do 

indiano é assaltada, dessa forma, após esse episódio, o comerciante resolve voltar para sua 

terra. Após a partida de Surenda e de tomar conhecimento do desgosto que sua mãe sentira 

por ele (Kindzu), o narrador personagem resolve partir em busca dos guerreiros naparamas, 

pois queria se tornar um deles. Nas suas andanças em busca dos naparamas, cruza com vários 

seres fantásticos, como: fantasmas e anões que descem dos céus.  

No terceiro caderno, em meio a sua busca, depara-se com um navio, no qual encontra 

Farida, “Suas roupas molhadas ofegavam de encontro a sua pele. A beleza daquela mulher era 

de fazer fugir o nome das coisas” (COUTO, 1992, p.62). No quarto caderno, Farida revela sua 

história a Kindzu na qual mostra a tradição de sua aldeia que a considerava como sendo uma 

maldição por ter nascido com uma irmã gêmea, Carolinda, relata a necessidade da mãe de se 

livrar de uma das duas crianças devido a essa convenção da aldeia e, também, fala sobre o 

sofrimento da perda da mãe em rituais: “Precisavam de uma mãe de gémeos para as 
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cerimonias mágicas, [...] Depois meteram a velha num buraco e foram-no enchendo de água” 

(COUTO, 1992, p. 72).  

Após o falecimento da mãe, ela conta que resolve sair da aldeia em que nascera, sendo 

criada por Virgínia e Romão, um casal de portugueses, “Cresceu nessa sombra, ali 

despontaram seus seios, ali se tornou mulher. Assim, foi nessa casa que, pela primeira vez, 

sentiu os olhos de um homem salivando” (COUTO, 1992, p. 74). E narra que nessa casa foi 

violentada por Romão Pinto, e desse estupro engravida de Gaspar. Posteriormente, o filho 

nasce, contudo, “Esse menino nasceu sem que ela nascesse mãe” (COUTO, 1992, p. 79), 

dessa maneira, ela resolve deixá-lo na igreja. Além disso, ela relata a Kindzu que, após um 

tempo, resolveu tentar recuperar a criança e retorna à igreja em busca do filho, entretanto 

quando o menino abandonado toma conhecimento do fato, foge. Ao encerrar a sua história, 

ela pede ao protagonista para que procure a sua criança e devido a admiração e o afeto que 

tem por Farida, ele resolve atender ao seu pedido, modificando o seu objetivo, que passa a ser 

encontrar Gaspar e, para isso, resolve procurar a tia de Farida, Euzinha.  

Enquanto estava à procura de Gaspar, descobre que Romão estava morto devido ao 

fato de se envolver com Salima e ter feito sexo no momento que ela estava “com os sangues” 

(COUTO, 1992, p. 146). Todavia, seu fantasma ainda fazia acordos com o administrador 

Estevão Jonas, esposo de Carolinda, e eles buscavam retirar o dinheiro do falecido português 

que havia ficado todo com Virgínia, que era a viúva de Romão, que agora se fazia de louca 

pois “A dita loucura dela era seu refúgio mais seguro” (COUTO, 1992, p. 170). 

Nesse percurso para encontrar tia Euzinha, Kindzu se envolve sexualmente com 

Carolinda (a irmã de Farida), como vemos em: “Carolinda, de novo, amoleceu em meus 

braços. Ali nos incómodos degraus do fantasmado casarão, ela estendeu seu corpo com a 

paixão do fogo e a ternura da terra” (COUTO, 1992, p. 173), e com Jotinha (uma garota da 

aldeia de Tia Euzinha), como é perceptível no excerto: “Nunca eu vi dança com tanto corpo 

como o daquela mulher. Me demorei como jamais. Talvez fosse o contra-senso que me dava 

sentido: fazer amor ali com toda a morte em redor. Jotinha (seria realmente ela?) subitamente 

se derramou em marés, sua carne em convulsão” (COUTO, 1992, p. 188). 

Avançando na história dos cadernos, verifica-se que com a ajuda de Quintino Massua, 

Kindzu encontra a velha tia de Farida, porém ela não sabe nada acerca do paradeiro do garoto 

(filho de Farida), como fica claro em: “Gaspar foi levado para um outro campo [...]- E qual é 

o campo onde ele está? - Isso não sei. Ninguém pode saber” (COUTO, 1992, p.184). 
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Portanto, retorna a Matimati sem trazer Gaspar, mas Farida não estava mais lá, havia 

sido levada por Antoninho. Kindzu então adormece e em seu sonho se depara com “Romão 

Pinto junto com o administrador Estêvão, Shetani, Assane, Antoninho e milicianos. Vinham 

armados e se dirigiram para Junhito, com ganas de lhe depenar o pescoço” (COUTO, 1992, p. 

203). Nesse momento, Kindzu se transmuta em um naparama e defende Junhito, que 

consegue se transformar em gente novamente. Posteriormente a esse episódio, ele (Kindzu) 

começa a ter alucinações e segue por uma estrada, na qual encontra o “machimbombo”7 

queimado (o mesmo em que Tuahir e Muidinga passavam as noites), quando se aproxima do 

veículo, Kindzu é baleado, porém continua caminhando mesmo já desfalecendo, e, mais 

adiante, vê um garoto com os seus papéis, logo, o chama: “Gaspar! E o menino estremece 

como se nascesse por uma segunda vez” (COUTO, 1992, p. 204). No desfecho do romance, 

percebe-se que a personagem do mundo oral, Muidinga, na verdade, também fazia parte do 

mundo escrito, era o Gaspar, garoto presente nos cadernos de Kindzu. Em seguida, da mão do 

garoto caem os cadernos, as letras se transformam em grãos de areia e se transmutam em 

páginas de terra, mostrando que o texto é orgânico e que a escrita é fonte de vida, pois fez 

Muidinga renascer de seu esquecimento e tomar conhecimento de si, de sua identidade.  

 

1.3 DESVELANDO OS ESCRITORES 
 

De todos os escritores brasileiros, Jorge Amado é que o 
alcançou maior ressonância internacional. 
 

(Hermes Rodrigues Ney) 

É um fato que Jorge Amado é um dos escritores mais lidos da literatura brasileira e 

mais traduzido para o exterior, como afirma Eduardo de Assis Duarte, no texto Outras 

aquarelas do Brasil retirado da obra Amado Jorge: Um retrato de muitas faces (2018). Para 

ele, as obras de Amado sempre tiverem o objetivo de constituir um imaginário de Brasil. 

Entretanto, diferente dos autores anteriores, como José de Alencar que apesar de ter uma 

literatura engajada em construir uma nação silencia sobre as violências vividas no período, as 

obras amadianas possuem uma construção ideológica, se inserindo num viés de 

contranarrativas que trazem uma perspectiva crítica sobre nossas elites, assim como o fez 

Machado de Assis e outros escritores brasileiros. O escritor baiano representa uma 

diversidade de culturas, mas também apresenta a desigualdade social presente em sua época. 
                                                           

7
 Autocarro, ônibus. 
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Insta considerar que Capitães da Areia (1937) teve sua primeira edição queimada em 

praça pública8, que para Duarte (2006 apud CUNHA, REIS, 2018, p. 51), quer dizer que “uma 

literatura que toma partido e paga o preço”. Ainda segundo o autor, Amado já demonstrava 

uma reflexão semelhante a Walter Benjamin, enfatizando o compromisso da literatura com o 

social. A referida obra tinha o objetivo de “denunciar a miséria e valorizar o homem do povo, 

construindo personagens em que existe uma forte dose de humanidade, apesar da indigência 

de que são vítimas” (DUARTE, 2006 apud CUNHA, REIS, 2018, p.50), assim dando voz ao 

subalterno, trata-se da “convergência entre o realismo de crítica social e os elementos 

romanescos melodramáticos responsáveis pela desenvoltura do enredo” (DUARTE, 1996, p. 

114).  

Além disso, Duarte (2018) comenta acerca da representação feminina em Jorge 

Amado, para ele, trata-se da idealização das mulheres do povo. Na obra Suor (1934) há como 

figuras femininas na narrativa Maria e Linda, a primeira uma menina de orfanato que espera 

alguém que se apaixone por ela e a tire de lá, a segunda, inicialmente, acredita na chegada de 

príncipes como nos romances que ela lia, todavia, após começar a trabalhar, passa a sofrer 

assédios e ouvir obscenidades, revoltando-se, em Mar Morto (1936) é Maria quem retoma as 

atividades do marido após sua morte; em Capitães da Areia (1937), Dora, assim como Pedro 

Bala, o protagonista, é uma lutadora, mulher de força; em Subterrâneos da liberdade (1954), 

Marina é uma militante comunista de gestos heroicos; em Gabriela (1954), há a representação 

de uma mulher dona do seu corpo e do seu sexo; em Tereza Batista Cansada de Guerra (1972) 

e Tieta do Agreste (1977) é abordada a temática da prostituição, visto que ambas 

comercializam seu corpo. Além da questão de gênero, Eduardo de Assis Duarte comenta 

sobre a tematização do negro, sempre indo de encontro a teses discriminatórias vigentes na 

época. 

Para o crítico, Jorge Amado representa a história política e social do Brasil em seus 

romances, marcada pela representação de diferenças étnicas e culturais, além de atentar para 

desigualdade socioeconômicas. Amado ilustra, segundo ele, “a representação folclórica da 

terra e de seu povo, especialmente da mulher brasileira” (DUARTE, 2006 apud CUNHA; 

REIS, 2018. p. 45).  

                                                           

8
 “Capitães da Areia começou a ser perseguido logo após seu aparecimento[...] Em 19 de novembro de 

1937, cerca de 800 exemplares foram queimados em praça pública pelas forças de repressão na 
Bahia.” (DUARTE, 1996, p. 114) 
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Conforme Rogério Lima, no artigo O país do carnaval: identitárias faces do Brasil na 

obra de Jorge Amado, retirado da obra Amado Jorge: Um retrato de muitas faces (2018), as 

obras de Jorge Amado são transversais, abarcando diversos aspectos: literatura, história, 

antropologia, sociologia, política. Lima afirma que Amado foi bastante importante para a 

formação da identidade cultural brasileira, sendo entendida como uma identidade emancipada 

e livre dos modelos que eram propagados.  

Observando as reflexões do próprio Jorge Amado, em sua obra O menino grapiúna 

(1981), o escritor afirma que seus personagens advêm de experiências próprias com pessoas 

que fizeram parte das suas vivências. Na mesma obra, ele descreve a sua fuga do internato dos 

jesuítas, colégio em que o pai o matriculara. Narra o momento em que chega a Salvador e 

torna-se “Amigo dos vagabundos, dos mestres de saveiro, dos feirantes, dos capoeiristas, do 

povo dos mercados e dos candomblés” (AMADO, 1981, p.35), esses amigos de Salvador 

acabam servindo de inspiração para Capitães da Areia (1937), narrativa analisada. 

Já para Eurídice Figueiredo, no texto Prazeres da mesa, prazeres do corpo presente da 

obra Amado Jorge: Um retrato de muitas faces (2018), Amado possui um realismo grotesco, 

além de representar em suas obras aspectos populares da cultura, sempre ilustrando prazeres 

da mesa e do corpo. Para a autora, Jorge Amado reforçou estereótipos sobre o brasileiro, que 

no exterior era visto através do olhar europeu como “lugar de perdição por ser promíscuo” 

(FIGUEIREDO, 2018 apud CUNHA; REIS, 2018, p. 60).  

Pensando nessas questões, e pelo fato de Jorge Amado ser um dos escritores 

brasileiros mais traduzidos no exterior, a obra de Amado propaga e perpetua traços que 

podem difundir concepções estético-eróticas do corpo feminino, como algo estereotipado, 

generificado. Assim, é importante analisar os papéis que foram construídos por essas 

narrativas, atentando para a sexualização excessiva dos corpos das mulheres, pois essa 

erotização, culmina em agressões sexuais contra as mesmas, uma vez que o corpo erótico e 

provocativo é considerado um dos principais fatores para a motivação do estupro. Logo, 

embora essas mulheres sejam representadas como fortes, continuam tendo os seus corpos 

construídos como objeto de posse do homem.  

Acrescenta-se que António Emílio Leite Couto, Mia Couto, é o escritor 

contemporâneo moçambicano mais famoso e internacionalmente premiado: em 2013, recebe 

o prêmio Camões, em 2014, o prêmio Neustadt International Prize, nos Estados Unidos, e é 

membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Couto torna-se um dos escritores 
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mais importantes de sua nação, sendo um dos primeiros escritores moçambicanos a tematizar 

questões importantes como a da formação de uma identidade nacional, apesar das suas 

primeiras obras publicadas não possuírem esse objetivo, como afirma o crítico Phillip 

Rothwell.  O primeiro livro de Mia Couto publicado pela editora Caminho: Raiz de orvalho 

(1983) estava centrado na representação de identidades subjetivas. Todavia, em Vozes 

anoitecidas (1986), seu segundo livro, é perceptível a representação da situação política 

desastrosa da sua nação situada em um contexto pós conflitos e recentemente independente. 

Observando a obra que será analisada nessa pesquisa, Terra Sonâmbula (1992), o 

primeiro romance de Mia Couto, considerado um dos doze melhores livros africanos do 

século XX, Phillip Rothwell afirma que o autor aborda a discussão da representação da 

oralidade e da escrita. O romance estrutura-se a partir da leitura de um caderno recuperado 

por dois viajantes: Tuahir (idoso) e Muidinga (criança) que, ao se refugiarem em um ônibus 

queimado em uma estrada, lá encontram uma mala com vários cadernos, escritos por um dos 

homens mortos, cujos corpos estavam próximos ao ônibus.  

A organização do romance a partir da leitura dos cadernos traz a voz ao texto escrito, 

pois ao mesclar na narrativa uma linguagem oral a uma linguagem literária (prosa poética), o 

texto e o diálogo se entrelaçam de maneira criativa produzindo manifestações da oralidade e 

da escrita, além de ilustrar uma maneira de lidar com as negativas experiências da guerra. 

Além disso, existe um engajamento em se construir uma cultura nacional baseado na 

representação da palavra oral, indo de encontro há várias tradições das civilizações ocidentais. 

Nessa narrativa, ele ilustra uma série de crenças e saberes populares típicos do continente 

africano, tendo como principal objetivo preservar valores tradicionais da cultura 

moçambicana pois, com o final da guerra, Moçambique recebe forte influência capitalista, 

movimento que busca uma padronização de comportamento.  

Verifica-se que essa valorização da cultura local sobre a padronização de 

comportamento é bastante discutida nas obras ensaísticas de Mia Couto - Pensatempos (2005) 

e E se Obama fosse africano (2009) –, o escritor afirma que muitos jovens de sua nação estão 

mais à vontade com um videoclipe de Michael Jackson do que no quintal de um camponês de 

Moçambique, sobre isso ele afirma: “O passado foi mal embalado e chega-nos deformado, 

carregado de mitos e preconceitos. O presente vem vestido de roupa emprestada” (COUTO, 

2005, p. 10). Dessa forma, existe uma luta pela perpetuação de valores culturais em uma 

narrativa que mescla realidade e fantasia, guerra e paz, presente e futuro. Busca representar a 
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esperança num dos episódios mais tristes de Moçambique, a guerra civil que vivenciou no 

período pós-independência. 

Entretanto, o nosso estudo procura analisar as diferenças entre os gêneros. Pensando 

nisso, é um fato que Mia Couto representa em diversas narrativas a realidade de Moçambique 

no que diz respeito a essa temática (falta de igualdade entre sexos), como em: Estórias 

Abensonhadas (1996), O Outro pé da Sereia (2006), Venenos de Deus, Remédios do Diabo 

(2008), Jerusalém (2009), A Confissão da Leoa (2012). Essas obras “[...] denunciam os 

limites impostos pela sociedade patriarcal às aspirações das mulheres moçambicanas e lidam, 

em alguns casos, com a violência que sobre elas é exercida” (ROTHWELL, 2015, p. 15). Em 

Jerusalém (2009), há uma forte crítica ao patriarcado, sendo entendido como principal 

colaborador para diversas formas de violência. Na narrativa Confissão da Leoa (2012), 

observa-se a representação de uma dupla violência: a sexual contra as mulheres e o silêncio 

dos envolvidos diante desses casos. 

Destarte, além dos textos de ficção que inserem denúncias acerca da dominação 

patriarcal, Mia Couto, em seus textos críticos, expõe comentários sobre diversos temas e, 

dentre eles, há a presença de textos comentando sobre o patriarcado em Moçambique. Na obra 

Pensatempos (2005), ele disserta acerca do retrato feito pelos outros como repleto de 

estereótipos que propagam uma verdade absoluta sobre uma nação ou grupo.  

 

O nosso retrato – o retrato feito pelos outros – foi produzido pela sedimentação de 
estereótipos. Pior do que a ignorância é essa perpetuação de saber. O que se 
globalizou foi, antes de mais, essa ignorância disfarçada de arrogância. Não é o rosto 
mas a máscara que se veicula como retrato (COUTO, 2005, p. 155). 

 

 Dessa maneira, no texto do qual foi extraída essa passagem, Por um mundo escutador 

(2005), Mia Couto não se refere exclusivamente às mulheres quando trata da representação de 

um ser ou grupo pelos olhos dos outros, mas podemos relacionar essas discussões como sendo 

um problema que aflige as personagens femininas na literatura pois, por muito tempo, elas 

foram passageiras da voz alheia. É importante ressaltar que essas questões sobre da falta de 

voz feminina para contar sua própria história será melhor trabalhada no Capítulo 2. 

Já no livro intitulado, E se Obama fosse africano? (2009), Mia Couto posiciona-se de 

maneira mais explícita em relação às diferenças entre os gêneros em sua nação. Ele discute 

acerca da violência contra as mulheres e feminicídio, assim como fala sobre as nações que 
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lutam contra o terrorismo e as armas de destruição em massa, clamando por civilidade, porém 

observa-se que essas mesmas nações mutilam e matam mulheres, crianças e homens inocentes 

nos países pobres. O escritor comenta sobre a tradição da família rural, que faz pesar sobre a 

mulher maior parte do trabalho, denuncia o abuso sexual de crianças, cometidos pelos 

próprios parentes, e a violência doméstica contra as mulheres, além disso, traz dados sobre a 

quantidade de meninas que são obrigadas a casar em idade inferior aos 15 anos e se tornam 

mães precocemente; ele também apresenta estatísticas sobre as mulheres idosas que sofrem 

violência quando são acusadas de feitiçaria e sobre a probabilidade maior de meninas 

adquirirem a AIDS entre 15 e 24 anos comparadas aos rapazes de mesma idade. Ainda 

disserta acerca da violência ética que condena comportamentos em nome de uma moral 

tradicional passada, quando cita o uso da capulana9 e a ascensão do ritmo marrabenta10 que 

antes de se tornarem elementos que configuravam parte da identidade nacional, as mulheres 

que usavam ou dançavam “[...] eram olhadas como provocadoras e sem respeito pelos 

costumes e pela moral tradicional” (COUTO, 2011, p. 164).  

Para tanto, essas questões ilustram situações que revelam características de uma 

cultura machista e patriarcal, expostas por Mia Couto em suas obras ensaísticas, serão 

trabalhadas com mais detalhe nas partes desta pesquisa que se atém a falar sobre violência 

ética e sexual. Contudo, ressaltamos que tanto nos textos de ficção quanto nos textos críticos, 

Mia Couto mostra-se engajado em criticar ou em refletir sobre a condição da mulher 

moçambicana em uma sociedade patriarcal.  

É importante salientar que os textos de opinião, expostos aqui, não discutem somente 

acerca de questões de gênero, mas comentam vários outros temas, tais como: questões raciais, 

questões de linguagem, de influência, sobre a independência de Moçambique e conflitos 

políticos e econômicos de sua nação, a globalização e as implicações para a sociedade e para a 

comunidade moçambicana, dentre outros assuntos, além de reunir considerações de Couto 

enquanto Biólogo de formação. 

Além de explanar sobre os autores separadamente, se faz importante discutir acerca da 

relação entre ambos, uma vez que “Jorge Amado não foi apenas o mais lido dos escritores 

                                                           

9
 Capulana é um tecido africano que combina uma mistura de cores presentes em variadas estampas. É 

um pano que, tradicionalmente, é usado pelas mulheres para cingir o corpo, mas pode ser usado 
também na cabeça, ou como saia ou ainda para carregar os bebês. 
10

 “Ritmo musical nascido, nos anos 1950, nos subúrbios da capital moçambicana.” (COUTO, 2011, p. 
164) 
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estrangeiros. Ele foi o escritor que maior influência teve na gênese da literatura dos países 

africanos que falam português” (COUTO, 2011, p. 61). Assim, faremos uma breve exposição 

do método responsável pelo estudo do grau de aproximação e distanciamentos entre diferentes 

narrativas, que é a Literatura Comparada. 

Enfatiza-se que a Literatura Comparada, que é o método utilizado nesta pesquisa, 

embora pareça um método de simples definição, isto é, que se trate da investigação literária 

que confronta duas ou mais literaturas, entretanto não é tão simples assim. Esse método 

possui investigações bem variadas sendo necessário explicitá-las para deixar claro qual o 

procedimento utilizado em nossa pesquisa.  

Segundo alguns estudiosos, a Literatura Comparada caracteriza-se pela afirmação ou 

negação de A e B, como afirma Posnett (1886 apud COUTINHO; CARVALHAL, 2011), 

para ele, o estudo comparado deve resgatar o desenvolvimento da obra, procurar as causas 

que a produziram, analisar as influências internas e externas (nacionais e internacionais), que 

ele declara, juntamente com as influências sociais ou físicas, trata-se da relação do indivíduo 

com um grupo. Sobre isso, afirma:  

 
A questão central destes estudos é relação do indivíduo com grupo. Encontramos 
nossas principais justificativas para considerar a literatura passível de explicação 
cientifica nas alterações ordenadas pelas quais esta relação passou, da forma como 
nos é revelada pela comparação entre as literaturas pertencentes a estados sociais 
diferentes (POSNETT, 1886 apud COUTINHO; CARVALHAL, 2011, p. 33).  

 

 Dessa forma, faz-se necessário identificar as “famílias naturais”, expressão de Jeune 

(1968 apud COUTINHO; CARVALHAL 2011, p. 238) que significa o grau de parentesco 

entre obras, pois, muitas vezes, quando se trata de literatura percebe-se que muitas das 

características existentes em determinado país se fazem presentes em outras nações. 

Acerca da relação entre indivíduos presente no excerto, um dos conceitos 

fundamentais, quando se trata de Literatura Comparada, é a influência que, de acordo com 

Nitrini (1997), é uma relação de contato entre um emissor e um receptor, pois deve-se deixar 

claro que o escritor não é somente um emissor, logo, também recebe influências. Sobre essa 

realidade, Mia Couto afirma, no livro E se Obama fosse africano? (2011), que o melhor modo 

de criar um estilo próprio é por meio do contato com as mais diversas influências, portanto, 

não existe uma pureza cultural e literária africana que se fecha às diversas vozes do mundo. 
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Para ele, o que se classifica como tipicamente africano é fruto de trocas culturais com outros 

continentes. Todavia, como mensurar essa influência?  

Conforme Nitrini (1997), a influência é um resultado autônomo, difícil de analisar, 

mas fácil de reconhecer. No século XVII, a influência confundia-se com o conceito de 

imitação, pois a imitação, antes, consistia em se embasar em grandes modelos do passado, 

porém mantendo originalidade, em vista disso, foi preciso traçar uma linha que dividia a 

imitação da influência. Dito isto, a literatura comparada analisa a presença de influência, de 

imitação e de empréstimos, com um olhar bastante atento, pois não se pode confundir 

coincidência com influência.  Assim sendo, o estudo sobre este último é importante, pois 

contribui tanto para o conhecimento da história literária como para a compreensão do 

processo criativo e da obra. Além disso, segundo Guillén (1985 apud NITRINI, 1997), a 

influência é algo significante na obra e pertence às convenções do escritor, pois a presença de 

convenções técnicas faz parte do meio, além de ser resultado de experiências particulares - 

isso faz parte do processo criativo – já que toda literatura nacional recebe influência de outras 

literaturas. Isso é perceptível na seguinte afirmação: 

Chegamos, deste modo, à seguinte divisão, às vezes arbitrária, mas cômoda e 
bastante expressiva: a literatura comparada estuda essencialmente as influências 
entre autores ou entre literaturas de diferentes nações, assim como a propagação 
dessa influência. O ponto de partida nacional nunca é perdido de vista e os estudos, 
frequentemente, são de uma precisão minuciosa (TEXTE, 1968 apud COUTINHO; 
CARVALHAL, 2011, p. 240). 

 
 Dessa forma, observando a propagação de influência do escritor Jorge Amado, como é 

mencionado, ele deixou “marcas profundas e duradouras” (COUTO, 2011, p.61) em vários 

escritores africanos. Essas marcas mensuram a presença da influência deste autor brasileiro 

para com os escritores da África, o que indica os antecedentes criativos da obra.  

Assim, quando se fala em Literatura Comparada, para Marius-François Guyard (1951 

apud COUTINHO; CARVALHAL, 2011), se faz necessário acompanhar as mudanças de 

temas, de ideias, de sentimentos entre duas ou mais literaturas. Porém, será que o autor que 

sofre o processo de influência sempre modifica as características da obra anterior no novo 

texto produzido? Ou será que esse poeta novo, por vezes, perpetua os temas, valores e 

sentimentos do escritor antecessor?  

Essas indagações são importantes, uma vez que é sabido que determinadas épocas 

estão inseridas em valores que propagam discriminação e violência sobre determinados 
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grupos, sendo necessário que um escritor contemporâneo, por mais que sofra influência de um 

antecessor, modifique características que legitimem variados tipos de violência, dentre elas a 

sexual.  

Acerca dessa questão, Paul Valéry (1966 apud NITRINI, 1997) considera a influência 

como fonte de dependência de um autor em relação a outro, apesar da conexão entre obras ser 

algo natural, e acrescenta ao falar da necessidade de saber “digerir” (o texto, pois é isso que 

insere a originalidade). Além disso, para o autor não existe a originalidade absoluta, pois a 

ideia de criação é muito radical uma vez que todo escritor é um ser social que recebe 

influências de pessoas e leituras, por isso que a originalidade não tem como ser total, o 

processo de escrita de um texto literário requer um método de difusão e reorganização. 

Sobre essa necessidade de reorganizar o texto anterior, Harold Bloom afirma que 

existe o mecanismo de influência de um cânone universal, entretanto é necessário um 

“reescrever ou revisar” (BLOOM, 1991 apud NITRINI, 1997, p. 146) e não perpetuar os 

mesmos valores, uma mesma poética. Ainda mais quando se trata de estereótipos que 

inferiorizam ou subjugam determinados grupos. Bloom ainda acrescenta:  

 
Em A Angústia da influência, Harold Bloom defende a tese de que a história da 
poesia se confunde com a das influências poéticas, pois os poetas fortes ‘fazem a 
história deslendo-se uns aos outros, de maneira abrir um espaço próprio da 
fabulação’ (NITRINI, 1997, p. 146). 

 

 É sabido que para se tornar um “poeta forte” (NITRINI, 1997, p. 146) se faz 

necessário a presença do termo clássico clinamen, que é fazer uma releitura da poética, 

desviar-se do poema precursor, ter uma visão do outro ampliada. Além do primeiro termo, a 

presença de outro tem que se fazer entre os poetas fortes: tessera, ou seja, é necessário ir mais 

longe do que o poeta antecessor, pois sua palavra já está degastada, e se faz essencial alterar 

seu significado (NITRINI, 1997, p. 149).  

É fato que Jorge Amado produziu vários livros, contudo, não só os escreveu, mas foi 

um dos escritores brasileiros mais lidos no exterior, fazendo parte do cânone. Mia Couto 

comenta que entre as décadas de 50 e 70 os livros de Jorge Amado cruzaram o Atlântico e 

mexeram com o imaginário, seja do leitor, seja do escritor africano. Essa declaração do 

escritor moçambicano ilustra o pensamento de Joseph Texte que afirma a literatura ser “um 

organismo animal, uma literatura ou uma nação não crescem isoladas das nações e das 



30 

 

literaturas vizinhas” (1893 apud COUTINHO; CARVALHAL 2011, p. 44). Conforme o texto 

referenciado, as literaturas só avançam por meio de empréstimos que uma faz da poética das 

outras. Sabendo da existência das contribuições na área da literatura de nações vizinhas, e, 

como vimos na afirmação de Mia Couto, trazendo à tona Jorge Amado como sendo influente 

em sua nação e seu continente, se faz necessário haver uma relação entre essas literaturas 

nacionais. 

Além disso, ainda segundo Joseph Texte (s.d.), é importante conhecer a história do 

escritor, sua educação, suas leituras, pois estes são elementos essenciais para a crítica 

comparativa. Acerca da importância de conhecer as leituras dos escritores analisados, fica 

claro, na exposição de Mia Couto, que ele é leitor de Jorge Amado desde a infância: 

Em minha casa, meu pai – que era e é poeta – deu nome de Jorge a um filho e de 
Amado a um outro. Apenas eu escapei dessa nomeação referencial. Recordo-me de 
que, na minha família, a paixão brasileira se repartia entre Graciliano Ramos e Jorge 
Amado. Mas não havia disputa: Graciliano revelava o osso e a pedra da nação 
brasileira. Amado exaltava a carne e a festa desse mesmo Brasil (COUTO, 2011, p. 
62). 

 Enfim, por meio do excerto, fica claro que Jorge Amado compunha o arsenal de 

leituras de Mia Couto, pois o escritor brasileiro foi inserido em sua casa pelo seu pai, assim 

como Graciliano Ramos. E, além de ser lido, os irmãos de Mia Couto foram nomeados como 

“Jorge” e “Amado”, demonstrando a importância deste escritor para o moçambicano e sua 

família. 

Além da presença de elementos, em determinada obra, comparáveis com outra obra 

(similaridades textuais), e de se fazer importante detectar as leituras do escritor analisado para 

determinar as suas influências, há também um conceito que deve ser observado quando se 

trata de Literatura Comparada: o de convenção e tradição, isto é, o primeiro, como meio de 

expressão de uma geração literária, e o segundo, como conhecimento dos antepassados. Essas 

convenções podem trazer certa iluminação ou compreensão dos processos criadores e 

genéticos, e por meio da Literatura Comparada, se faz possível atentar para as semelhanças e 

diferenças entre as obras, além de notar para fenômenos universais e particulares de cada 

texto literário. Pensando nisso, é fato que o conceito de convenção não relaciona os autores 

em análise, Jorge Amado e Mia Couto, uma vez que eles não fazem parte da mesma geração 

literária. Já a definição de tradição pode relacionar as poéticas de ambos, já que Jorge Amado 

serviu de referência para Mia Couto - como este último mesmo afirmou - isso supõe o 

conhecimento de seu antecessor. E, quando se trata de representação do feminino, é fato que 
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existe toda uma tradição que perpetua um ideal de objetificação - “mulher-objeto” 

(BONNICI, ZOLIN, 2009, p.219).  

 Para Joseph Texte (1893 apud COUTINHO; CARVALHAL, 2011), as relações entre 

as diversas literaturas demonstram influências morais ou estéticas – nas obras em destaque, 

atentar-se-á principalmente para a primeira característica. Logo, para conseguir detectar essa 

unidade moral se faz necessário encontrar um certo número de traços em comum. No que diz 

respeito às temáticas que envolviam a poética do escritor baiano, Mia Couto afirma: “Amado 

representava a carne e a festa desse mesmo Brasil” (COUTO, 2011, p. 62). O escritor africano 

tece uma série de elogios a Jorge Amado, e diz que ele possuía naturalidade ao escrever – 

devido a quantidade de livros publicado – e espontaneidade – porque seu fazer poético não se 

esgotava: “Jorge não escrevia livros, ele escrevia um país” (COUTO, 2011, p. p. 64). Mas 

quais as características compunham essa nação em relação à representação do feminino? 

Como se dá a criação do perfil do homem e da mulher quando se trabalha com a 

representação da carne? Essas influências amadianas foram “digeridas” pelos escritores 

africanos? 

Deste modo, deve-se questionar: Mia Couto, “o novo poeta” (NITRINI 1997, p. 150), 

desapropria-se da poética precursora? O autor de Terra Sonâmbula (1992), “o poeta efebo” 

(NITRINI 1997, p. 149), altera os significados do poeta antecedente? Será o escritor 

contemporâneo em análise um poeta forte? 

Pensando nisso, é evidente o tipo de influência que vem sendo propagada ao longo dos 

anos no que se refere à representação do feminino. No entanto, quando se trabalha com a 

influência, se faz necessário a modificação para que exista a originalidade, isso quer dizer que 

a perpetuação de valores que subjugam a mulher não é obrigatória.  

Portanto, a Literatura Comparada, segundo Louis Paul Betz (1973 apud COUTINHO; 

CARVALHAL, 2011), busca investigar como as nações aprenderam com as outras, como se 

criticam ou enaltecem, se imitam ou modificam, se existem alterações ou agregações, ligando 

assim o passado ao presente e indo de encontro ao princípio de unilateralidade individual e 

nacional, além de inserir informações sobre a psicologia – e por que não valores sociais? – 

dos povos em que os escritores estão adeptos para usufruir da influência, porque coadunam de 

uma mesma perspectiva, ou se fecham a perspectiva do outro “digerindo-a” e modificando-a.  
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A respeito dos autores que discutem acerca do método da Literatura Comparada e 

conceitos de influência, a nossa pesquisa será embasada principalmente nas discussões de 

Mikhail Bakhtin (2014; 2015). Para ele, o texto literário se faz do cruzamento do escritor, 

destinatário e contexto (atual ou passado). Existe também o conceito de palavra ambivalente, 

no qual se explora a palavra de outrem para inserir um sentido novo, ou seja, o texto é uma 

construção polifônica, na qual várias vozes se costuram. De acordo com Bakhtin: 

 

O texto literário se insere no conjunto dos textos: é uma escritura-réplica de um 
outro (outros textos). Pelo seu modo de escrever. Lendo o corpus literário anterior 
ou sincrônico, o autor vive na história e a sociedade se escreve no texto. A ciência 
pragmática deve levar em conta uma ambivalência: a linguagem poética é um 
diálogo de dois discursos. Um texto estranho entra na rede da escritura que o 
absorve, segundo leis específicas, ainda a serem descobertas. Assim, no paragrama 
de um texto, funcionam todos os textos do espaço lido pelo escritor (NITRINI, 1997, 
p. 162). 

A descoberta de influências se resume justamente a descoberta dessa vida meio 
secreta da palavra do outro contexto de dado autor. Sob uma influência profunda e 
eficiente não existe a imitação externa, a simples reprodução; existe, sim, um 
sucessivo desenvolvimento criador do discurso alheio (semialheio, para ser mais 
preciso) em um novo contexto e em novas condições (BAKHTIN, 2015, p. 142). 

 

 Entende-se que todo o texto literário é entremeado de outros textos, mas, apesar disso 

há um trabalho de modificação. Por isso, deve-se avaliar as características que persistem, 

verificar como as cenas de abuso sexual são representadas nos diferentes contextos, e como 

esse mosaico de vozes se entrelaçam e inserem uma série de julgamentos e/ou críticas à 

descrição do abuso sexual. 

 Ainda assim, é importante lembrar que as ocorrências de intertexto – cruzamento de 

poéticas - nas cenas de estupro não se fazem de maneira explícita. Dito isto, deve-se observar 

como Mia Couto em Terra Sonâmbula (1992) “digeriu” o material anterior, Capitães da 

Areia, e se há a presença do intertexto no primeiro, enfatizando a atenção para os textos e não 

para os sujeitos.  

Outro ponto fundamental, que deve ser levado em conta nessa pesquisa, é a ênfase no 

enraizamento histórico, contudo, é difícil traçar o momento da história cultural de um país. 

Porém, é fato que em um determinado momento existe uma série de gêneros e subgêneros que 

são mais valorosos que outros, e isso vai de encontro a recepção e ao sucesso do texto. Dessa 

maneira, em meio a nossa análise, presente no Capítulo 3, será contextualizado o momento 

histórico e cultural no qual os autores estavam inseridos, bem como as correntes de 
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pensamento que os influenciaram, pois, como afirma Bosi (2013), é necessário reconhecer a 

ideologia presente em determinada obra, pois ela integra a escrita, visto que o autor se insere 

no seu tempo, no discurso de determinada classe ou grupo social. Portanto, é importante 

destacar que o período insere o modo histórico de ver o mundo, sendo assim, é essencial 

atentar para a época pois dela emerge as ideologias e teorias existentes.  

Sobre essas questões que defendem que o período insere a maneira de ver o mundo e 

de escrever sobre o mundo, segundo Bakhtin (2015), torna-se perceptível que todo romance se 

constrói no heterodiscurso11 e, apesar de não haver uma palavra final do autor, isso não 

diminui a intencionalidade do texto e a inteligibilidade ideológica de toda a obra, pois a 

realidade age como o processo de formação, o escritor é constituído por um discurso que é 

social, em vista disso, a sua obra possui uma diversidade de vozes. Assim, fica claro que 

influências são carregadas de valor ideológico e cultural. Em relação ao exposto, Bakhtin 

afirma> 

 
O enredo romanesco deve organizar a revelação das linguagens sociais e ideologias, 
sua exposição e sua experimentação: a experimentação da palavra, da visão de 
mundo e do ato ideologicamente fundamentado ou a exposição dos ambientes dos 
universos, dos microuniversos sociais, históricos e nacionais (romances descritivos, 
de costumes e geográficos) ou dos universos socioideológicos das épocas (romance 
memorialístico, variedades do romance histórico) ou das idades e das gerações em 
relações com as épocas e os universos socioideológicos  (romance de educação e 
formação). Em suma, o enredo romanesco serve para representar os falantes e seus 
universos ideológicos. A criação das representações das linguagens é a tarefa 
estilística principal do gênero romanesco (BAKHTIN, 2015, p. 164). 

 

 É relevante dar ênfase ao fato de que a representação literária leva em conta, em seu 

estudo, as influências políticas e sociais, os movimentos de ideias que se perpetuam e que são 

reconstruídas, e a história da cultura que é propagada, por meio do cruzamento dos discursos 

                                                           

11
 “Trata-se de um universo discursivo povoado por uma diversidade de linguagem e vozes sociais, que 

são pontos de vista específicos sobre o mundo, formas de sua compreensão verbalizada, horizontes 
semânticos e axiológicos. Aí, segundo a concepção de Bakhtin, os discursos do autor, dos gêneros 
intercalados e dos heróis são apenas unidades basilares de composições através das quais o 
heterodiscurso se introduz no romance e o faz representar não apenas o homem e a sua vida, mas 
essencialmente, o homem falante e a vida que fala pelo heterodiscurso” (BEZERRA, Paulo. Prefácio. 
In: BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: a estilística. Tradução, prefácio, notas e tradução de 
Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. – São Paulo: 
Editora 34, 2015, p. 13). 
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alheios, o social se envolve no literário, inserindo ideologias e valores sobre o objeto a ser 

representado, pois o romance representa a linguagem, e a linguagem é social.  

Em relação a nossa pesquisa, essas discussões acerca do heterodiscurso presente nas 

narrativas são fundamentais, uma vez que o nosso estudo analisa a construção da personagem 

feminina dentro de uma realidade de violência sexual, e essa situação é demarcada por vozes 

sociais que avaliam esse crime de diferentes maneiras, a depender da época e dos valores 

sociais que circundam a sociedade. Por isso, se faz importante avaliar as várias linguagens 

sociais que sedimentam as narrativas, uma vez que além da influência autor-autor, existe a 

influência espaço-tempo que é carregada de ideologias e linguagens sociais. Portanto, para ser 

possível compreender a perpetuação ou não de uma ideologia patriarcal que naturaliza a 

violência, se faz preciso avaliar as diversas vozes que povoam as narrativas.  

Pensando nessa influência ideológica entre escritores, Mia Couto afirma que as 

personagens de Jorge Amado “saltam da página para a nossa vida quotidiana” (COUTO, 

2011, p. 63), isto é, existe uma relação entre a arte e a vida em suas obras. Quando se trata das 

personagens, existe uma familiaridade, como afirma:  

 

As suas personagens eram vizinhas não de lugar, mas da nossa própria vida. Gente 
pobre, gente com nossos próprios nomes, gente com as nossas raças passeavam 
pelas páginas do autor brasileiro. Ali estavam os nossos malandros, ali estavam os 
terreiros onde falamos com os deuses, ali estava o cheiro da nossa comida, ali estava 
a sensualidade e o perfume das nossas mulheres. No fundo, Jorge Amado nos fazia 
regressar a nós mesmos (COUTO, 2011, p. 64). 

 

 Analisando a afirmação de Mia Couto, fica claro que não é só uma obra e/ou 

personagem de Jorge Amado que deixa “marcas” em países africanos falantes da Língua 

Portuguesa, mas sim o conjunto da obra de Amado, que marca todo um povo estrangeiro em 

sua relação de similaridade com seus costumes e tradições, já que o escritor africano não 

aponta uma obra e personagem específicas como perpetuadoras desses traços acima 

mencionados. Sendo assim, por meio das várias narrativas são propagadas imagens de uma 

sociedade, de um modo de vida daquela nação. E, de acordo com o escritor moçambicano, 

Amado perpetuou esses valores de civilização brasileira não só para um autor específico, mas 

para vários países de uma dada língua – a língua portuguesa. 
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Ao se pensar nas personagens que são construídas por meio das narrativas de Jorge 

Amado, é um fato que elas são demarcadas por uma brasilidade, devido à representação de 

nossas crenças, costumes. Porém, fica claro que muitos desses valores, como foi possível 

verificar no excerto do parágrafo anterior, se assemelham às tradições africanas. 

Por meio de toda a discussão presente no ensaio “Sonhar em casa” do livro E se 

Obama fosse africano? (2011), fica claro que a admiração por Jorge Amado se deu pela 

parecença, pelo reconhecimento das personagens em sua cultura africana, pela representação 

do marginal, do subalterno. Entretanto, é perceptível que quando se fala da representação do 

feminino, o que vem demarcado, como traço característico na poética do escritor brasileiro, é 

a “sensualidade” e o “perfume” - características estas salientadas por Mia Couto no excerto 

acima.  

Essas narrativas dissipam imagens, por diversos países, que perpetuam um erotismo e 

sensualidade da mulher brasileira como ponto de destaque em sua representação – uma 

imagem, digamos que alterada ou, ao menos, simplificada de uma nação tão múltipla. 

Contudo, esse parece ser o papel que vem sendo propagado nas obras de Jorge Amado. Como 

vemos, por exemplo, na “negrinha” estuprada em Capitães da Areia (1937), em Gabriela, 

cravo e canela (1958), dentre outras narrativas. Dessa forma, se faz necessário o viés 

comparativo para averiguar: que tipos de influências vêm sendo vinculadas para ilustrar 

características da mulher por meio da obra Capitães da Areia? E que tipos de papéis as 

personagens femininas representam diante de uma realidade de abuso sexual? 

Em relação ao exposto, é fato que a literatura é um vasto sistema de trocas – seja por 

meio de influências estéticas, seja por meio de pensamentos vigentes em determinadas 

épocas, mas, troca não é sinônimo de perpetuação. Quando se fala em influência, intertexto ou 

em fonte, refere-se ao cruzamento de poéticas que podem ser desconstruídas, ressignificadas 

ou propagadas.  

Refletindo sobre isso, a Literatura Comparada é o método que melhor se enquadra 

para essa análise, visto que se objetiva a encontrar as influências existentes em dada obra, 

atentando para as semelhanças culturais e literárias mútuas, para melhor compreender o 

processo criativo e a perpetuação de traços de obras separadas no espaço-tempo, como 

afirmam Claude Pichois e André M. Rousseau (1967 apud COUTINHO; CARVALHAL, 

2011, p. 231): 
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A literatura comparada é a arte metódica, pela busca de laços de analogia, de 
parentesco e de influência, de aproximar a literatura dos outros domínios de 
expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os textos literário entre si, 
distantes ou não no tempo ou espaço, desde que pertençam a várias línguas ou 
culturas, que façam parte de uma mesma tradição, para melhor descrevê-los, 
compreendê-los e saboreá-los.  

  

Isso significa que toda a literatura, bem como todo o evento recebem influência de 

outros, existe uma conexão. Para melhor entender um fenômeno, uma característica de uma 

obra, um valor cultural que é perpetuado, se faz necessário compará-lo com obras que fizeram 

emergir determinado aspecto. Por isso, a Literatura Comparada é a ciência adequada para 

analisar a relação entre os valores inseridos na ficcionalização do estupro. 

Aqui, não se quer usar essa ciência como um ideal nacionalista, buscando enaltecer 

uma nação – no caso o Brasil por meio de Jorge Amado – como precursora de características 

sobre outras nações, com o intuito de hierarquizar países, ou dizer que ambos autores em 

comparação seguiam um mesmo estilo vigente, mas sim como a própria Literatura 

Comparada defende, de acordo com René Etieemble (1963 apud COUTINHO; 

CARVALHAL, 2011), como algo que gera uma interdependência universal das nações, o que 

ele chama de humanismo. Logo determinados estilos e temas podem ter uma origem 

específica em determinado país, porém podem manter relações de influência entre diversas 

nações, buscando uma universalidade do fenômeno literário e negação de hierarquias entre 

nações. 

É importante acentuar, conforme Simon Jeune (1968 apud COUTINHO; 

CARVALHAL, 2011), a existência de alguns problemas quando se analisa comparativamente 

obras de diferentes nações, como: 1- Os pensamentos entre as distintas nações não são as 

mesmas; 2- Um estrangeiro nem sempre é bem entendido; 3- Toda a tradução não é fiel; 4- Às 

vezes, o conhecimento de uma obra se faz por análises, resenhas e não pelo conhecimento das 

obras de determinado autor em si. 5- As obras são conhecidas por partes, trechos (de forma 

incompleta). 

Contudo, essa problemática não se aplica aos autores em análise, visto que Mia Couto 

afirma que as culturas representadas nas obras de Jorge Amado se assemelham: o estrangeiro 

(Jorge Amado) é bem compreendido, pois é falante da mesma língua do seu receptor (Mia 

Couto); os textos não são traduzidos, são produzidos em Língua Portuguesa; e as obras são 
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conhecidas quase que em sua totalidade, haja vista que para o autor moçambicano, elas soam 

como “conversa íntima” (COUTO, 2011, p. 63).  

Portanto, quando se trata de influência de países falantes de um mesmo idioma, muitos 

dos mal-entendidos não se fazem presentes, já que ambos fazem parte de uma literatura 

nacional, não entendida como literatura proveniente de uma mesma nação, mas sim como 

“[...] obras que aderem códigos de estética idênticos e que são, consequentemente, escritos na 

mesma língua” (COUTINHO; CARVALHAL, 2011, p. 354). Atentado para esses dois 

critérios (código linguístico e valores culturais), ambos se relacionam entre os autores em 

análise, desconstruindo a ideia de problemáticas oriundas de influência estrangeira e 

reforçando o pensamento de que se trata de um estudo comparativo entre literaturas nacionais. 

Por isso, nesta análise se fazem ausentes esses problemas que perpassam às influências, e, 

além disso, a Literatura Comparada vem para sanar essa dificuldade de compreensão de 

determinada nação, visto que, por meio das análises entre as obras, elimina-se equívocos e se 

faz possível pensar para além das fronteiras que cercam um dado país.  

Dessa maneira, deixando as problemáticas de lado e sabendo que além de analisar a 

influência que vem sendo disseminada de um emissor para um receptor, a Literatura 

Comparada tem como um dos objetivos “construir (com uma irrestrita amplidão de 

referência) uma teoria geral da literatura” (COUTINHO; CARVALHAL, 2011, p. 320). Com 

base no exposto, esse estudo pretende contribuir para discussões acerca da representação 

feminina na literatura, além de analisar a formação e as características das narrativas das 

cenas de estupro presentes em duas narrativas de língua portuguesa: Terra Sonâmbula e 

Capitães da Areia. Tendo como objeto de estudo esses dois autores que, como afirmado por 

Mia Couto (2011), possuem uma relação de influência na composição de suas personagens, 

um elo de parecença. 

 É válido ressaltar que para analisar de maneira comparativa como cada obra (Capitães 

da Areia e Terra Sonâmbula) representa a mulher e o seu corpo diante da ficcionalização do 

abuso sexual, deve-se levar em conta que, a depender da cultura e da época o corpo tem uma 

significação, podendo ser utilizado como veículo responsável por habilidades e procedimentos 

físicos, como possuidor de uma dimensão biológica ou como responsável por manifestações 

que designam o sujeito, dentre outras formas de pensar o corpo no mundo. Em vista disso, 

durante a nossa pesquisa iremos fazer um panorama das concepções ideológicas que 



38 

 

cerceavam a construção do corpo feminino em cada época e nação em análise, observando 

objetivos estético-eróticos dessa representação na violência sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

CAPÍTULO 02 – AS MULHERES ESCLARECEM TUDO PARA MIM 
 

2.1 A VIOLÊNCIA SEXUAL 
 

Só o homem conhece o pecado da violação bárbara, da 
posse cruel e sem consentimento da fêmea subjugada. 
Mesmo os gigantes gorilas são tão amorosos que 
esperam o gesto de consentimento da possante 
companheira ainda que seja de companhia habitual 
certa. 

(Câmara Cascudo) 

 
A princípio é relevante salientar que o estupro, segundo Gina Gomes (2016) no artigo 

Estupro: a violência da prática não consensual do sexo, por muito tempo não era visto como 

crime, mas sim como pecado, acerca desse crime haviam poucas queixas e não se 

aprofundavam nas investigações.  

No Brasil até 1995, o estupro era considerado um crime contra os costumes, quer 

dizer, preocupava-se somente com o patriarca (pai ou marido) da vítima, porque ele não 

poderia passar por essa situação, assim, a maior preocupação, nesses casos, era rapidamente 

arranjar um marido para a mulher abusada sexualmente, e, em alguns dos casos, a mulher 

estuprada casava com o próprio agressor, isto é, os valores de 1995 são equivalentes ao do 

século XVI, no qual o roubo da castidade e da virtude era uma desonra para a família. O 

estupro tornava a mulher impura, indigna, pecadora. O que se levava em conta, 

principalmente, nos julgamentos destes crimes era a virgindade e a condição social da vítima. 

De acordo com Gomes (2016), nesse tipo de crime, muitas vezes, a mulher era tratada 

como culpada, pois alegava-se que ela havia consentido, para ser considerada inocente a 

vítima tinha que provar que resistiu ao abuso sexual. Nos julgamentos, tudo era levado em 

conta, desde a roupa ao lugar que a vítima estava inserida no momento do abuso, favorecendo 

o silêncio e a tolerância social desse crime, todavia, é um fato que quando se trata da criança 

abusada o seu agressor sempre foi severamente condenado pela sociedade.  

Ainda, segundo a autora, somente em 2009, esse “crime contra costumes” foi tratado 

como crime contra a dignidade sexual, entretanto, apesar de algumas mudanças, ainda existe 

uma contínua situação de vulnerabilidade e uma cultura que aceita comportamentos violentos 

por parte dos homens. Essa cultura perpetua a ideia de que o homem é o sujeito da 

masculinidade e o feminino o objeto da sexualidade, resultando numa prática de que os 
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meninos são educados a acreditar que tem direitos de esperar determinados comportamentos 

da mulher, bem como utilizar de violência física e verbal caso elas não cumpram “suas 

obrigações”, ou seja, “Sujeitos e corpos femininos são controlados como se ‘pessoas’ não 

fossem, isto é, como se fosse possível suprimir o saber sobre sua inserção em relações sociais, 

tornando-os, assim, puros corpos disponíveis” (MACHADO, 2004, p. 36). 

Em relação ao ano no qual nos encontramos (2019), ainda se pensa muito no lugar e 

nas vestes da vítima, antes de se pensar na violência em si. Quando se discute sobre o estupro, 

a sociedade, na maioria das vezes, considera as mulheres insensatas e julga os homens como 

fracos, do ponto de vista sexual, pois não conseguem dominar os impulsos sexuais.  

[...] as argumentações que dizem a respeito do comportamento das mulheres são ao 
mesmo tempo absurdas e nocivas, a partir do momento a que tendem a difundir uma 
representação do homem, incapaz, por natureza, de dominar seus impulsos sexuais. 
Por um lado, então, tira-se a responsabilidade do algoz e, por outro, culpabiliza-se a 
vítima... é um mundo de cabeça para baixo (TREINER, 2011, p. 212). 

 

Já conforme a leitura da filósofa e professora do departamento de estudos feministas 

da Califórnia, Angela Davis (2016), o estupro é um problema epidêmico, do qual poucas 

mulheres não foram vítimas de tentativas ou abusos consumados. Relacionando isso com as 

palavras de Câmara Cascudo que abrem esse capítulo, fica claro que esse é um assunto 

também abordado na ficção, havendo assim uma relação entre arte e vida, e essa 

ficcionalização da vida propaga pensamentos que pregam que o homem possui um 

comportamento animalesco e que a mulher deve suprir seus instintos. Todavia, como afirma o 

autor do excerto introdutório dessa parte da pesquisa, esse sexo não consentido não ilustra 

comportamentos dos animais, pois até os gorilas (animal que representa força e virilidade) 

esperam um consentimento da fêmea, deixando claro que esse ato (o estupro), não vem de 

pulsões biológicas, mas sim de aspectos sociais e culturais. 

Para a autora, o racismo foi um dos motores centrais que encorajou a prática da 

coerção sexual (essa animalidade masculina), visto que homens brancos estavam convencidos 

de que podiam cometer ataques sexuais contra mulheres negras (para ela, devido a escravidão 

houve essa institucionalização do estupro). Essa atitude serviu de estímulo a praticar o estupro 

a mulheres brancas, isso quer dizer que o racismo alimenta o sexismo, como vemos em: 

O racismo sempre encontrou forças em sua habilidade de encorajar a coerção sexual. 
Embora as mulheres negras e suas irmãs de minorias étnicas tenham sido os alvos 
principais desses ataques de inspiração racista, as mulheres brancas também 
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sofreram. Uma vez que os homens brancos estavam convencidos de que podiam 
cometer ataques sexuais contra as mulheres negras impunemente, sua conduta em 
relação às mulheres de sua própria raça não podia permanecer ilesa (DAVIS, 2016, 
p. 181). 

 

Em relação às narrativas em análise, Capitães da Areia (1937) e Terra Sonâmbula 

(1992), as personagens estupradas são negras, o que insere a ideia de relação social imposta 

pela escravidão (relação senhor-escrava). Em Terra Sonâmbula, o estuprador é um português, 

reforçando o valor de propriedade sobre a terra e sobre a pessoa negra. O próprio sujeito da 

narração afirma: “Memórias antigas da raça lhe avisaram: melhor seria ela se deixar, sem 

menção nem intenção” (COUTO, 1992, p. 78), o português tem “licença para estuprar” 

(DAVIS, 2016, p. 180), “marca grotesca da escravidão” (DAVIS, 2016, p. 180) e da 

colonização.  

Além das discussões acerca das marcas de poder do homem branco sobre o corpo da 

mulher (sobretudo negra), valor originário da escravidão, discutido por Angela Davis (2016), 

ela salienta que foi propagada a ideia de que a mulher negra é promíscua, sendo certo que 

aceite as atenções sexuais dos brancos, visto que ela provoca tais atitudes.  

Essas agressões têm sido ideologicamente sancionadas por políticos intelectuais e 
jornalistas, bem como por literatos que com frequência retratam a mulher negra 
como promíscuas e imorais. Até mesmo a extraordinária escritora Gertrude Stein 
descreveu uma de suas personagens negras como possuidora de “simples e 
promíscua imoralidade do povo negro” (DAVIS, 2016, p. 181). 

 

Relacionando a arte a vida, a ideia de promiscuidade feminina como provocadora de 

assédio e agressão sexual ocorre em julgamentos de crimes sexuais, nesses casos, tenta-se 

construir um imaginário de mulher promíscua, prostituída para livrar o agressor das queixas, 

há essa mesma construção da mulher na ficção, como Davis (2016) afirma no excerto acima, 

para incriminar seu agressor, em crimes sexuais, a própria vítima precisa provar ser uma 

mulher honesta12. Questiona-se à vítima a veracidade dos fatos como se algo no 

comportamento dela (sexual ou moral) pudesse despertar pulsões no réu, fazendo contribuir 

com o avanço de uma ideologia que prega a objetificação da mulher e o racismo, e essa 

                                                           

12
 Para Mary Del Priore (2015), no livro História das mulheres no Brasil, o conceito de mulher 

honesta ou de honra é uma definição sexualmente localizada da qual o homem é o legitimador, uma 
vez que a honra é atribuída pela presença da virgindade ou pelo casamento. 
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ideologia (que insere a culpa na própria vítima, intitulando-a de promíscua) vem sendo 

perpetuada também na ficção. 

Na obra Capitães da Areia (1937), por exemplo, pode-se notar isso em algumas 

passagens que antecedem o estupro, quando Pedro Bala persegue a vítima, ele se vê 

enfeitiçado pelo seu corpo e seu jeito de caminhar “porque os negros mesmo quando estão 

andando naturalmente é como se dançassem” (AMADO, 1937, p. 87), em outra passagem, no 

momento em que o protagonista se vê tomado pelo desejo de possuir a vítima, ele afirma: 

“Pensava em derrubar a negrinha sobre a areia macia, em acariciar seus seios duros [...] em 

possuir seu corpo quente de negra” (AMADO, 1937, p. 87). Observando os excertos, fica 

claro que o fato da vítima ser negra faz com ela possua traços que impulsionam o abuso 

sexual, anda como se dançasse, possui corpo quente, são características que inserem um ar de 

facilidade e promiscuidade da “negrinha”, para a narrativa, ela podia ser de qualquer um, 

porque incita atos libidinosos na sua descrição.  

Já Farida, personagem abusada em Terra Sonâmbula (1992), não carrega traços que 

despertam pulsões sexuais, pelo contrário, não há descrições da personagem no momento do 

abuso. O leitor não sabe como ela vestia-se ou portava-se, só consegue perceber que ela luta 

contra aquele ato, que a tristeza e que a aflição da menina desperta mais prazer no agressor e 

que, além disso, no dia seguinte ao ocorrido, a personagem sente-se culpada. 

Pensando no sentir-se culpada, existe uma estrutura que insere a mulher sempre uma 

posição de culpada. Segundo Hélène Cixous: “culpada de tudo, todas às vezes: de ter desejos, 

de não ter; de ser frígida, de ser ‘quente’ demais; de não ser os dois ao mesmo tempo; de ser 

demasiadamente mãe ou não o suficiente; de ter filhos e de não ter; de amamentar e de não 

amamentar...” (1975 apud BRANDÃO et al, 2017, p.136), quer dizer, nas situações de abuso, 

seja na arte seja na vida, as mulheres são responsabilizadas, uma vez que são questionadas por 

uma série de razões.  

Existe uma múltipla culpa e cobrança em exercer determinados papéis, como o de ser 

mãe, por exemplo. Na sociedade, a mulher é sempre categorizada como uma força 

reprodutora, isso insere todas as mulheres em um grupo homogêneo, sem distinção, essa 

categorização é criticada por Hélène Cixous (2017), pois não se pode trabalhar de maneira 

uniforme dentro do vasto universo feminino. Da mesma maneira que categorizam as mulheres 

como sendo culpadas pelos abusos sofridos, sendo justificado que elas (as vítimas) provocam 

os abusos sexuais.  
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Ainda, em relação ao se sentir culpada, “O poder age produzindo em nós melancolia, 

fazendo-nos ocupar uma posição necessariamente melancólica” (BUTLER, 2015, p.190) e, este 

comportamento é comum em atos de abuso, que faz com que a vítima sinta-se culpada, 

pensando que estava no lugar errado, com o traje inadequado, isso se dá porque a sociedade 

prega tipos rígidos de comportamentos, como afirma Butler: 

 
Neste contexto, a crítica social se transforma em uma tentativa de compreender 
como certos afetos são produzidos afim de conformar sujeitos a tipos fixos de 
comportamentos, a aceitarem certas impossibilidades de ação como necessárias, a 
assumirem certos medos através de sistemas de repetições. Esta é sua verdadeira 
violência, mais do que os mecanismos clássicos de coerção, pois violência de uma 
regulação social que internaliza uma clivagem, mas clivagem cuja a única função é 
levar o eu a acusar a si mesmo em sua própria vulnerabilidade. Desta forma, a 
melancolia aparece como uma das múltiplas formas, mas a mais paralisante, de 
aceitar ser habitado por um discurso que, ao mesmo tempo, não é meu, mas me 
constitui (BUTLER, 2015, p. 189-190). 

 

Percebe-se que a melancolia, exposta por Butler acima, se faz presente em Farida, 

personagem feminina abusada sexualmente em Terra Sonâmbula (1992), ela se volta contra 

si, por meio de autorrecriminações e acusações, a narrativa em análise a vítima é penalizada, 

quando se trata do crime de estupro pois após o abuso sexual, Farida se vê triste, desolada, 

enfurecida, um conjunto de sensações ruins, de pesar. Após a turbulência de emoções, ela 

afirma ser a única culpada, deveria voltar para o seu lugar de origem, ela estava no lugar 

errado e era a única culpada.  

Nesse sentido, o estupro é a recusa da vulnerabilidade, pois “[...] atos sexuais estão de 

acordo com o imaginário erótico cultural segundo o qual a iniciativa sexual é masculina, 

sendo o feminino o objeto sexual por excelência” (MACHADO, 2004, p. 41). Para Rebecca 

Solnit (2017), o estupro é o sentimento de estar em seu direito, a fúria para controlar, para 

impor ordens. Acredita-se que o corpo masculino é uma arma e o corpo feminino é um 

inimigo. Já, o fazer amor requer uma constante negociação, é aceitar o “não”. Como afirma a 

autora:  

 

Grande parte da violência sexual é uma recusa dessa vulnerabilidade, muitas das 
normas sobre a masculinidade inculcam uma falta de habilidade e de disposição de 
negociar de boa-fé. A inabilidade e o sentimento de estar em seu direito se 
deterioram e viram uma fúria em controlar, de transformar conversa em monólogo 
que dita ordens, de transformar o ato de fazer amor numa imposição agressiva e 
numa demonstração de controle (SOLNIT, 2017, p. 43). 
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Discute-se, então, que em Capitães da Areia (1937), há a ausência de querer entender 

a negativa do Outro13, a ausência de vontade de se abrir a negociação. Antes do estupro, o 

protagonista recusa o não da personagem “- Deixa eu ir embora, desgraçado. Tu quer fazer 

minha desgraça, filho da mãe? Deixa eu ir embora, que não tenho nada com tu” (AMADO, 

1937, p. 87), essa é uma das diversas passagens em que a “negrinha” diz não querer nenhum 

tipo de contato com o agressor, ficando evidente que não ocorre uma negociação, uma 

aceitação do abandono, mas sim a ideia de que o protagonista se acha no seu direito de 

usufruir daquele corpo de mulher negra que cruzou o seu caminho no areal. Apesar de existir 

um diálogo, a voz do Outro não é ouvida, as negativas da personagem feminina não têm valor. 

A personagem está audível e visível diante de seu agressor, contudo é silenciada, o seu querer 

não é atendido, sobre isso Solnit afirma:  

 
A terceira espécie de silêncio “ocorre quando a pessoa fala, enuncia palavras e não 
consegue [...] realizar a ação que pretende.” Essa ação é o proibir, o dizer não. “É de 
fato possível silenciar alguém [...] tornando seus atos de fala indizíveis [...] 
Considere-se o enunciado ‘não’. Todos nós sabemos como fazer coisas com essa 
palavra. No entanto, em contextos sexuais acontece algo estranho. Às vezes, uma 
mulher tenta usar o ‘não’ para recusar relações sexuais, e não funciona. A recusa – 
em tal contexto – se tornou indizível para ela (SOLNIT, 2017, p. 79). 

 

Nessa perspectiva, Solnit enumera três tipos de silêncio: o da intimidação e da derrota, 

ou seja, não há o que se dizer, não existem argumentos ou não há coragem para se debater, 

portanto se silencia. O segundo se dá porque o falante não tem ouvinte, isto é, se não há 

resposta, existe um esgotamento de forças. E o terceiro, exposto no excerto, é o silêncio pela 

não aceitação de determinados signos, como o “não quero” em situações que envolvem o 

sexo. Na narrativa de Jorge Amado (1937), se esboça o terceiro tipo de silêncio, a vontade da 

“negrinha” torna-se indizível mesmo sendo pronunciada por várias vezes.  

Não há diálogo ou tentativa de escolha, o “não” da mulher não é audível, por isso, faz-

se necessário atentar para as projeções dessa realidade de abuso sexual de maneira crítica, 

chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome. Na narrativa acima discutida, não há um 

consenso, a “negrinha” não é convencida a fazer sexo, o que existe é o retrato de um abuso 

sexual, no qual a voz da mulher não é ouvida, o “não” não funciona. Existe a necessidade de 

olhar com uma perspectiva crítica para a representação do abuso sexual. 

                                                           

13
 Esse Outro entendido como o tu, sujeito da interpelação trabalhado por Butler (2017), o Outro que 

me constitui, presente no meu inconsciente. 
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Há, em uma passagem da narrativa supracitada, um momento em que o sujeito da 

enunciação diz que “ela consentiu” (AMADO, 1937, p. 90) em fazer o sexo anal, porém deve-

se levar em conta que existe uma política de boa educação, na qual as mulheres são ensinadas 

a servir, ela não “consentiu”, visto que o significado desta palavra é concordou, ela foi 

obrigada a aceitar aquela situação para se manter virgem, para não incomodar, estar errada ou 

perturbar o Outro. Como vemos na fala de Virgínia Woolf: “Ela apresenta as instruções 

interiorizadas pelas mulheres para serem agradáveis, graciosas, elogiosas, que podem silenciar 

a voz real e os pensamentos reais: o eu real. [...] Você fala pelos outros não por si” (1929 apud 

SOLNIT, 2017, p. 69).  

Logo, atentando-se para dados quantitativos, segundo Rebecca Solnit (2017), o 

estupro atinge 20% das mulheres, contrastando com 1,4% dos homens, nos Estados Unidos, 

somente 3% dos estupradores cumpriram por seus crimes. Nos tribunais, as vítimas são 

desvalorizadas, ridicularizadas, ameaçadas, desacreditadas, e isso induz ao silenciamento, há a 

vergonha para a vítima e não para o agressor e as autoridades, muitas vezes, preocupam-se 

com o futuro do agressor e não da vítima. Essas práticas reforçam a impunidade, o 

silenciamento das vítimas, pois, segundo o Ministério da Justiça americano, 95% das 

estudantes que são abusadas em universidade mantêm silêncio e esse silêncio protege a 

violência.  

No Brasil, em 2016, 49.497 estupros foram registrados pela polícia, fora os 22.918 

casos dessa mesma violência que foram registrados pelo SUS (Sistema Único de Saúde): 

“Certamente, as duas bases de informações possuem uma grande subnotificação e não dão 

conta da dimensão do problema, tendo em vista o tabu engendrado pela ideologia patriarcal, 

que faz com que as vítimas, em sua grande maioria, não reportem a qualquer autoridade o 

crime sofrido” (IPEA; FBSP. 2018, p. 56), esses dados revelam que muitas mulheres 

brasileiras, assim como as vítimas de estupro nos EUA, vêm silenciando sobre os abusos 

sofridos.  

Em Moçambique, de acordo com dados divulgados em 2017 pelo Ministério 

moçambicano da Saúde, o número de casos de violação sexual aumentou em 25% no período 

de 20 de dezembro a 02 de janeiro em relação a dados do ano anterior. Observando os dados 

de 2016, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, de um total de 12.362 casos 
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criminais reportados, a violência que é mais frequente em Moçambique é a física simples14 

com 56% de casos, entretanto quando observa-se exclusivamente a violência dos homens 

contra as mulheres esse dado muda, sendo a violência que mais ocorre a cópula não 

consentida15 (12,5%), seguida da cópula com transmissão de doença16 (6,2%) e só em terceiro 

lugar aparece a violência física simples (5,6%). 

Ainda, discutindo acerca do estupro, é importante enfatizar que a vítima fica com 

marcas, sejam físicas, sejam psicológicas, durante o ato do abuso sexual, pois é algo forçado, 

sem consentimento, doloroso. Mas, é um fato que se considera erótico as mulheres sentirem 

dor durante o sexo, a indústria pornográfica propaga esse valor, e essa cultura perpetua e 

aceita atos de relacionar-se sexualmente sem consentimento, sobre isso, Solnit afirma:  

 

[...] a pornografia porta autoridade também como instrução, não só como 
entretenimento. Ela cita provas de que a grande porcentagem de meninos e rapazes 
considera a satisfação do homem como um direito, e os direitos das mulheres como 
um detalhe que não vem ao caso, além das estatísticas sobre namorados e homens 
que consideram erótico as mulheres sentirem dor, e relaciona essas coisas com a 
cultura pornográfica (SOLNIT, 2017, p. 78). 

 

Sobre a pornografia incutir a ideia de que a dor feminina é erótica, Zolin (2009) traz à 

tona discussões do feminismo radical que alega que violações, pornografia, prostituição e 

heterossexualidade são impostas às mulheres pelos homens como forma de perpetuar valores 

patriarcais. 

Em Terra Sonâmbula (1992), a excitação de Romão se impulsiona quando ele toca o 

rosto de Farida e sente “o molhado das caladas lágrimas” (COUTO, 1992, p. 78). A tristeza, a 

dor, o sofrimento da personagem abusada sexualmente “ainda mais lhe afiou os apetites” 

(COUTO, 1992, p. 78), isso comprova a ideia de que existe uma excitação ao se deparar com 

a dor da mulher no momento do ato sexual, é a arte como espelho da sociedade, denunciando 

os valores que fazem com que o estupro torne-se aceitável, já que a dor dá ênfase ao prazer 

masculino. 

                                                           

14
 A violência física simples é aquela que causa qualquer dano físico ao cônjuge, ex-cônjuge, pessoa 

com quem viva como tal, parceiros ou ex-parceiros, namorados ou ex-namorados e familiares. 
15

 A cópula não consentida é o coito não permitido. 
16

 A cópula com transmissão de doença deve ser entendida como aquele que, consciente do seu estado 
infeccioso, mantiver coito consentido ou não consentido com quem tem ou teve uma relação, laços de 
parentesco ou consanguinidade ou com quem viva no mesmo espaço, transmitindo-lhe doença ou 
infecção de transmissão sexual. 
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Segundo Rebecca Solnit (2017), essa cultura que propaga a dor como algo permitido 

no sexo, mostra como os homens tiram proveito da Cultura do Estupro, pois utilizam da dor 

que se causa às mulheres, se aproveitam da forma como as mulheres são eliminadas dos 

espaços públicos e estes últimos se abrem para eles, se beneficiam de como as mulheres são 

desumanizadas para que a própria humanidade dos homens se torne cada vez mais forte, além 

de abusar do poder que essa cultura dá aos homens de agir como agressores ou como seres 

que são sempre beneficiados.  

Todos esses valores que silenciam as mulheres e inocentam homens, quando se trata 

de abuso sexual, reforçam a Cultura do Estupro. Mas o que é Cultura do Estupro que tanto se 

tem falado atualmente? Segundo Rebecca Solnit, a Cultura do Estupro se define com uma 

palavra: ódio, é uma noção animalesca do homem como predador, que inculta ideia virilidade 

e masculinidade, sobrepondo os direitos masculinos sobre os femininos, um problema que 

afeta a todos. Uma sociedade em que os meninos são educados para acreditar que têm direito 

de esperar determinados comportamentos das mulheres, bem como usar de abuso físico e 

verbal, caso elas não cumpram suas obrigações. 

Já sobre o estupro, entende-se que “o estupro é, entre outras coisas, um rito de 

afirmação dessas categorias de quem tem e quem não têm direitos, e muitas vezes é um ato de 

hostilidade contra um gênero” (SOLNIT, 2017, p. 154). Para Sandrine Treiner (2011), o 

estupro é uma violência da qual nenhuma mulher está protegida, independente do país ou da 

situação financeira que se encontre.  

E quais são as consequências dessa violência para quem a sofre? “A mulheres 

estupradas são mais doentes que as outras, mais sujeitas às drogas, ao tabaco, ao álcool, elas 

são mais depressivas que a média, inclusive depois de muitos anos de agressão. São mais 

suscetíveis à Aids, isso quando não se suicidam ou não são assassinadas depois do estupro 

[...]” (TREINER, 2011, p.213). 

Após fazer essa explanação, e entender o que é o estupro e a cultura que o perpetua, é 

necessário averiguar como essa cultura e esse ato ilícito vêm sendo representados nas 

narrativas, visto que os livros criam uma atmosfera de empatia, inserem a ideia de 

representação, exercem influência sobre a vida, podem infligir um dano ou fazer o bem uma 

vez que podem representar o que somos ou difamar e degradar um determinado ser ou grupo. 

Trata-se da representação do mundo, modificando-o ou perpetuando práticas.  
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3.2 O PRINCÍPIO DA VIOLÊNCIA ÉTICA 
 

Já sei que só daí a dias conseguirei recomeçar enfim 
integralmente a minha própria vida. Que, quem sabe, 
talvez nunca tenha sido própria, senão no momento de 
nascer, e o resto tenha sido em encarnações. 
 

(Clarice Lispector) 

 
Durante muitos anos, o sexo sempre foi socializado, como afirma Thomas Laqueur 

(2001). A partir do século XVII, começa-se a pensar no corpo de forma diferente das 

concepções anteriores (divinas), passa-se a utilizar concepções biológicas e sociais para 

determinar o que o homem e a mulher poderiam fazer no que diz respeito ao uso dos seus 

próprios corpos e sobre os seus direitos civis, entretanto, esse fato não configura um avanço, 

uma vez que essas teorias reforçavam o drama da diferença, como vemos em:  

 

Nas sociedades bárbaras as mulheres acompanhavam os homens na guerra e eram 
pouco diferentes deles, nas sociedades pacíficas que progrediram nas artes, a posição 
e condição da mulher eram ditadas por seus talentos especiais para criar os filhos e 
por uma ‘peculiar delicadeza e sensibilidade’, fosse por sua ‘constituição original’ 
ou por seu papel na vida (LAQUEUR, 2001, p. 248). 

 

 Por conseguinte, percebe-se que se passa a utilizar um discurso que via no não 

protagonismo feminismo como sinônimo de civilidade, perpetuando práticas que inseriam 

diferenças sociais entre homens e mulheres.  

Vê-se que durante o século XIX, a Biologia expôs uma série de diferenças corporais 

que contribuíram para perpetuar diversas desigualdades sociais, sendo homem classificado 

como um ser ativo e forte e a mulher como ser passivo e fraco, esta última sendo responsável, 

principalmente, pela reprodução da espécie. A Biologia inseria uma série de teorias que 

defendiam inadequações físicas e mentais das mulheres para que elas não pudessem alcançar 

seus direitos civis e sobre o seu corpo.  

Dentre várias teorias existentes na época, utilizava-se de concepções biológicas para 

justificar o excesso de pulsões masculinas em comparação a uma ausência de desejo 

feminino, eles explicavam que devido ao cerebelo do homem ser maior que o da mulher - para 

a teoria, era de lá que surgiam os instintos sexuais - era justificado o desejo exacerbado do 

homem enquanto a mulher possuía uma “afeição platônica” (LAQUEUR, 2001, p.256) ou 
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afetiva, não sexual. As mulheres eram vistas como anjos, e o seu prazer era entendido 

exclusivamente como pulsão materna. Além disso, para excluir as mulheres das oportunidades 

de trabalho, justificava-se que a menstruação estava ligada ao sistema nervoso, deixando as 

mulheres impossibilitadas de uma variedade de cargos, uma vez que elas eram consideradas 

psicologicamente instáveis, em consequência disso, as diferenças corporais resultavam em 

diferenças sociais.  

Além disso, durante muito tempo se perpetuou a ideia de que a masturbação e a 

prostituição eram “perversões sociais do corpo” (LAQUEUR, 2001, p. 273). Dessa forma, o 

conhecimento do corpo, por meio da masturbação, era tido como imoral, pois dizia-se que 

levava a doenças da mente e do corpo, enquanto a prostituição culminava na infertilidade, 

pois, desde a Idade Média até o século XIX, acreditava-se que as prostitutas, por serem 

mulheres “quentes”, queimavam o sêmen, ou a mistura de vários sêmens resultava na 

infertilidade, outros explicavam que pela falta de amor essas mulheres se tornavam estéreis. 

Através da propagação desses mitos, os sujeitos não poderiam se masturbar (conhecer seu 

próprio corpo) ou fazer sexo com vários parceiros (ter liberdade sexual), pois a sociedade 

acreditava que, se fizessem, corriam o risco de sofrer de moléstias físicas e/ou mentais.  

Posteriormente, Freud deixa de trabalhar com as diferenças entre os sexos, passa a 

defender a ideia de sexo único, observando as similaridades entre os corpos e analisando, de 

uma maneira mais ampla, o prazer feminino. Porém, ainda assim, perpetuava-se valores do 

patriarcado, do pênis como órgão externo e ativo, e a vagina como órgão interno, passivo.  

Após fazer a explanação dessas teorias que propagaram uma série de discursos 

disciplinares que buscavam controlar o corpo dos seres de determinadas épocas, nota-se que a 

construção do sexo é algo social que depende das exigências retóricas do momento. “Nós, 

mulheres, somos oprimidas pela condição humana do nosso sexo, pelo meio social, pelas 

ideias fatalistas que regem as áreas mais conservadoras da sociedade” (CHIZIANE, 2013, p. 

200). Como afirma Butler (2017), existe uma regulação, quer dizer, leis concretas que fazem 

as pessoas serem normalizadas ao longo das épocas, essas regulações podem ser: legais, 

militares, sociais, biológicas e esse poder regulador age e molda o sujeito pré-existente. Como 

foi exposto, ao longo dos séculos, existiram uma série de teorias e mitos (de religiosos à 

biológicos) que buscaram sujeitar os seres a essas ideologias vigentes, trazendo noções de 

masculino e feminino, e se objetivaram a agir sobre o corpo, produzindo parâmetros para a 

humanidade.  
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Essas concepções idealizadas que julgam como imoral ou anormal tudo o que se move 

para além delas, acaba gerando uma violência ética, expressão trabalhada por Butler (2015). 

Esse conceito de “violência” não equivale a agressão, mas a pretensões de universalidade de 

uma moral, isto é, o éthos coletivo, a partir do momento que não acompanha as mudanças da 

sociedade, é conservador e propaga uma falsa unidade entre os seres, ou seja, esse éthos 

coletivo recusa-se a tornar passado e a violência é a forma de se manter presente e impor os 

preceitos morais por ele defendido.  

A pretensão da universalidade de uma moral insere a ideia de falta de subjetividade, 

por essa razão tem-se a escolha da epígrafe que abre este capítulo, haja vista que, muitas 

vezes, essas imposições morais refletem uma inexistência da própria vida dos seres, ou do ser 

feminino, pois os indivíduos são acondicionados por um poder regulador, que são normas 

sociais que gerem o comportamento e o gênero dos seres, disciplinando-os a seguirem 

determinado comportamento ou gênero sexual estabelecido de maneira binária (homem ou 

mulher). 

As normas tornam o sujeito reconhecível, e elas são temporalmente distintas do tempo 

dele, contestando a singularidade do ser. Esses valores que sustentam o viver do sujeito, 

desorientam-no, uma vez que essas normas pertencem a sociedades ancestrais das quais o 

sujeito não fez/faz parte na sua contemporaneidade, “O viver pertence a uma sociabilidade 

que me excede” (BUTLER, 2015, p. 51), e prossegue a autora:  

 

Significa apenas que o “eu”, seu sofrer e agir, dizer e conhecer, acontece em um 
crisol de relações sociais, variavelmente estabelecidas e reiteráveis, sendo alguma 
irrecuperáveis e outras responsáveis por invadir, condicionar e limitar nossa 
inteligibilidade no presente (BUTLER, 2015, p. 167). 
 
 

O sujeito é reconhecido historicamente diante da racionalidade de dada época, a 

capacidade de falar, agir ou reagir é moldada pela sociedade, ou melhor, o poder impõe uma 

lei de verdade sobre a identidade que o ser precisa possuir.  

É uma moral fixa dentro de contextos sociais que deveriam ser mutáveis, e o contexto 

condiciona a forma que o problema vai assumir. As condições históricas, que são fixas e 

conservadoras, ditam formas consideradas adequadas para os seres/personagens e esse 

contexto que vai estabelecer uma visibilidade para esse sujeito. Logo, existe uma força moral 
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na produção do sujeito, e isso reflete sobre a impossibilidade de relatar a si mesmo, visto que 

todos os seres estão inseridos em um regime de verdade que delineia esse reconhecimento. 

Contudo, as normas, apesar de possuírem o objetivo de direcionar o sujeito a possuir uma 

determinada conduta, podem conduzir ao surgimento de um outro, que seria entendido como 

um ser que não faz parte da norma, não se enquadra em modelos pré-estabelecidos.   

Para Nietzsche e Foucault, a moral reorganiza o impulso criativo, por isso, Kate Millet 

(1977 apud ZOLIN, 2009) acredita, partindo para a crítica feminista, que o impulso criativo, 

quando se observa textos ficcionais, é reformulado segundo um direcionamento masculino. 

Como na narrativa em análise (Capitães da Areia, 1937), o abuso sexual é justificado tendo 

como argumento o desejo masculino insaciável e o corpo e as vestes provocativos da 

personagem. Nessa narrativa, as mulheres que sofrem os abusos são acusadas de provocar os 

mesmos, pois os “seios saltavam pontiagudos” (AMADO, 1937, p. 87) e/ou “as nádegas 

rolavam no vestido” (AMADO, 1937, p. 87), tentando justificar os abusos masculinos. Além 

disso, após serem assediadas seja verbalmente, seja sexualmente, as “negrinhas” se “possuíam 

por desejo” (AMADO, 1937, p. 90) ou “sorriam com vontade” (AMADO, 1937, p. 82), isso 

significa que, mesmo sendo abusada ou assediada, a mulher irá sentir prazer e/ou desejo. 

Inserindo a perpetuação da violência do homem e a construção do papel da “mulher-objeto” 

(ZOLIN, 2009, p. 219). Fazendo questionar: que tipos de papéis as personagens femininas 

representam? Será que existe um “conhecimento de si” uma vez que a personagem feminina é 

narrada por um autor masculino? 

Assim, é perceptível que é histórica a falta de liberdade, e existe uma persistência 

dessa condição, seja para o feminino, seja para o sujeito no geral, todavia existem diferentes 

formas de não liberdade dependendo do gênero, o que será discutido melhor posteriormente, 

na parte que será trabalhada a crítica feminista. Dentro dessas condições, a liberdade, ou falta 

dela, vai ser um campo facilitador e limitante de restrições, como Judith Butler afirma:  

 

Essa ação ética não é totalmente determinada nem radicalmente livre. Sua luta ou 
dilema primário devem ser produzidos por um mundo, mesmo que tenhamos que 
produzi-los de alguma maneira. Essa luta com as condições não escolhidas de vida – 
uma ação – também é possível, paradoxalmente, graças à persistência dessa 
condição primária de falta de liberdade (BUTLER, 2015, p. 31). 

 

Por meio do excerto, percebe-se que os sujeitos estão inseridos em uma sociedade 

repleta de valores éticos pré-estabelecidos, situados em um tempo histórico e moldados pela 
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cultura de cada sociedade, porém não se pode pensar que o processo de formação do sujeito, 

de construção da consciência de si mesmo, se faz somente diante desse aspecto. Os seres são 

formados em relações de dependência, vínculos primeiros e primários, visto que desde o 

nascimento somos moldados pelo Outro, e esses valores perpassados, muitas vezes, se 

constroem de maneira inconsciente, são relações totalmente irrecuperáveis, isso sugere uma 

opacidade do sujeito e essa relação estabelece alguns dos vínculos éticos mais importantes. O 

Outro tem um caráter social e estabelece normas sociais, conduzindo o ser a uma falta de 

liberdade, uma vez que sua narrativa “singular” deve ter um direcionamento moralmente e 

socialmente aceitável.  

Segundo Foucault, existe um regime de verdade que decide quais formas de ser serão 

reconhecíveis e não reconhecíveis. Esse regime define o modo que posso ser, classificando-

me como sujeito do reconhecimento, tornando explícita a dimensão social da normatividade 

que governa a cena de reconhecimento, pois a mesma se faz por meio de uma troca diádica, 

isto é, o surgimento do ser é feito de um encontro entre mim e o Outro, causando uma 

desorientação para o sujeito, pois as normas que guiam o reconhecimento transmitidas pelo 

Outro são impessoais e indiferentes. Atentando para o papel do feminino, esse regime de 

verdade atribui uma alteridade à mulher, alteridade entendida como sinônimo de condição 

objetal e de identidade em falta e não uma alteridade autêntica, intersubjetiva. Esses são os 

valores que tornam o ser feminino reconhecíveis, seja na sociedade, seja em várias obras de 

ficção, e nas personagens em análise também há uma submissão e falta de voz.  

Além disso, o encontro com o Outro realiza uma transformação com o si mesmo da 

qual não há como voltar ao que antes era. Nas narrativas em análise, as trocas com o Outro é 

um encontro com o mal que gera um desencontro da personagem feminina com o seu eu, com 

a sua vontade. Nas obras, o eu, não existe, só há os desejos e anseios do Outro, segundo 

Foucault:   

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de 
poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao 
corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se 
torna hábil e cujas forças se multiplicam (FOUCAULT, 1993, p. 117). 

 
 

O sujeito é obrigado a se identificar pelo reconhecimento do Outro, por meio de 

normas já existentes, nas quais o eu não pode agir, devendo somente se enquadrar às mesmas. 

O Outro que será capaz de intitulá-lo como normal, ou dotado de talento, baseado em certos 
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critérios de referências preexistentes, dessa forma, fica claro que o sujeito é moldado pelo 

Outro para ser aceito.  

Pensando nisso, em uma das narrativas em análise, a personagem feminina é 

reconhecida pelo Outro, Pedro Bala, como ser que desperta desejos carnais e que sai à rua 

com o objetivo de provocar os homens, pois sua roupa delineia seu corpo, e possui um 

caminhar que é como se dançasse, “nádegas reboleantes” (AMADO, 1937, p. 87). Fica claro, 

como a figura do feminino é construída no imaginário do Outro, masculino, que é o ser do 

reconhecimento. O feminino é obrigado a se comportar e sanar os desejos por critérios 

exteriores a si, é o Outro que vai ver e julgar quem a personagem feminina é, “Eu existo em 

um sentido importante para o tu e em virtude do tu” (BUTLER, 2015, p. 46). Além disso, a 

personagem que sofre o abuso é interpelada e a sua singularidade não é reconhecida pelo 

Outro, o seu estado de virgindade e o seu desejo de permanecer desta maneira não é aceito, 

ocorrendo uma “negociação”. Após o diálogo entre as personagens, a “negrinha” tem que 

deixar a sua vontade de lado, e ser violada, pois os seus desejos, suas vontades, de nada valem 

diante de uma temporalidade que insere normas as quais contrariam a singularidade da 

história deste ser feminino, tornando-o objeto de desejos e anseios masculinos.  

Ademais, é válido ressaltar sobre os limites do juízo, discutido por Butler (2015), visto 

que o reconhecimento do sujeito não pode partir da emissão de juízos sobre ele, determinação 

de culpa ou inocência, por exemplo. Em relação a crimes sexuais, a culpa, ou a consciência 

culpada, muitas vezes, parte da vítima e não do agressor. Os estupradores acreditam que se 

trata de um ato sexual comum, como é perceptível no estudo feito por Lia Zanotta Machado 

(2004), doutora em Ciências Humanas (Sociologia) e Professora da Universidade de Brasília, 

no qual utiliza a escuta de presos por crimes de estupro: 

 
De um lado, a afirmação da transgressão de uma regra, de uma lei. De outro, a 
afirmação de que o seu “erro” não deveria ser considerado uma transgressão, já que 
fizeram o que “todos os homens fazem”, ou o que “todos os homens fazem com 
prostitutas”, ou o que “todos os homens fazem com todas as mulheres: elas sempre 
dizem não, mas sempre querem” (MACHADO, 2004, p. 41). 

  

 Desta forma, o medo da punição é inexistente quando se analisa o discurso dos 

agressores, não havendo a construção de uma consciência culpada ou o expressar a agressão 

contra si mesmo em nome da moral, eles se julgam inocentes, pois não acreditam que exista a 

negativa da mulher em contextos sexuais. Atentando para as obras de ficção em análise, é 

pertinente indagar acerca dos limites do juízo nas narrativas e no crime de estupro: Nas 
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narrativas, quem julga? Quem é julgado diante dos crimes? Como se determina a ideia de 

culpa e inocência?  

 A respeito de uma análise dos operadores de leitura da narrativa, presente na obra de 

Arnaldo Franco Junior citado por Bonnici e Zolin (2009), observa-se que as narrativas 

apresentam o mesmo foco narrativo que se classifica como onisciente neutro (segundo as 

classificações de Norman Friedman presentes no livro exposto acima). O narrador sabe tudo 

que se passa no exterior dos espaços e no interior das personagens sem inserir considerações 

sobre os atos e pensamentos deles.  

Todavia, diante das cenas de abuso, os narradores comportam-se de maneiras 

diferentes (apesar de narrarem diante do mesmo foco). Um deles, presente em Capitães da 

Areia (1937), descreve a “negrinha” como ser que provoca desejos por onde passa com seu 

caminhar que mais parece uma dança e suas vestes que mostram as curvas de seu corpo; o 

segundo, presente em Terra Sonâmbula (1992), não se atém a detalhes de como a personagem 

feminina vestia-se ou portava-se antes de ser estuprada, só descreve como dignas de repúdio 

as atitudes de Romão, o agressor, visto que o narrador desta obra insere vários adjetivos para 

caracterizá-lo de maneira negativa (peganhento, corajoso como um sapo). 

Por meio dos juízos dos distintos narradores nas diferentes obras, pode-se ver que, por 

vezes, a culpa não é imputada a quem comete o crime, e sim é motivada pela própria vítima. 

Não há uma relação entre quem julga e quem é julgado, porém, a condenação é o modo pelo 

qual se estabelece o Outro como irreconhecível, reafirmando o pensamento de Foucault:  

 

A justiça penal é irregular em primeiro lugar pela multiplicidade de instâncias que 
estão encarregadas de realizá-la, sem nunca constituir uma pirâmide única e 
contínua [...] é necessário considerar as descontinuidades, as sobreposições e os 
conflitos entre as justiças (FOUCAULT, 1993, p. 67). 

 

 Mediante o excerto, observa-se que o sistema de justiça é falho, impossibilitando que 

se julgue com seriedade diferentes crimes, seja por questão social, seja por questão de gênero, 

assim impede-se que o agressor, dependendo do delito, tenha deliberações autorreflexivas 

sobre o ato que cometeu, pois a acusação funciona para paralisar e desmentir as capacidades 

críticas do sujeito, destruindo as capacidades de reflexão. Em relação às narrativas, como o 

autor do delito vai se responsabilizar, refletir sobre o delito, se ele é justificado? A vítima foi 

responsável por despertar as pulsões sexuais do agressor, ele é uma vítima.  
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 À vista disso, e relacionando ao conceito de injustiça “a verdadeira injustiça é sempre 

encontrar no ponto preciso em que nos colocamos no lado correto e colocamos os outros no 

lado incorreto” (BUTLER, 2015, p. 135). Nas narrativas, o lado correto é sempre o do 

homem, o do agressor, a vítima está no lugar errado, na hora errada ou veste-se de maneira 

que impulsiona atitudes libidinosas. 

 Além do mais, em Capitães da Areia (1937), o protagonista e autor do estupro, sofre 

diversos problemas sociais e familiares (garoto de rua, sem pais, vive de esmolas e roubo) e 

antes de cometer o ato ilícito, ele sente-se muito mal, tinha “um peso dentro de si” (AMADO, 

1937, p. 86), o peso da vida, da subvida. Logo, para se livrar dos problemas, ele entrega-se ao 

impulso viril, o desejo o impulsiona a cometer o abuso sexual e a “negrinha” despertava todas 

as suas pulsões sexuais, ou seja, a barbaridade cometida é justificada sob a ideia da 

autodefesa, intitula-se sofrimento o que deveria ser chamado de agressão. Mesmo a atitude 

tomada por Pedro Bala sendo considerada negativa, ia se tornar possível a satisfação de sua 

necessidade urgente: o sexo. Apesar da conduta ilegal e imoral, ele não é condenado pelo 

narrador, a culpa se faz presente na vítima por seu comportamento e vestes imorais, “a 

perseguição gera uma responsabilidade para o perseguido” (BUTLER, 2015, p. 113).  

O texto de Butler (2015) aborda também questões que envolvem a psicologia dos 

seres, fala sobre a influência da psicanálise para se compreender a ação da cena de 

interpelação (entendida como o contato entre eu e o tu) sobre o eu, como meio para sustentar 

as relações e alterar o ser. Durante o contato com o Outro, somos interpelados por uma 

linguagem que não escolhemos, isto é, a linguagem pertence primeiro ao Outro, e essa nos 

molda, nos condiciona a agirmos segundo os valores dele, e esse ser me constitui, implanta-se 

no meu inconsciente. Em seu texto, Butler afirma que o passado se faz presente durante cena 

de interpelação e molda o ser, como vemos em:  

 

[...] a transferência produz um cenário do passado, encenando precisamente o que 
não pode se dar de outra forma expressiva, ao mesmo tempo que esse recurso mais 
arcaico dá origem a uma nova relação, possivelmente alterada. Para ser mais exata, a 
transferência é a prova viva de que o passado não é passado, pois a forma que o 
passado assume agora faz parte da orquestração do presente da relação com o outro, 
que é a própria transferência (BUTLER, 2015, p. 90). 
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Em Capitães da Areia (1937), pode-se perceber que a narração possui um discurso que 

se objetiva a agir sobre o Outro, motivado pelo desejo sexual. O protagonista utiliza da 

aplicação retórica da linguagem para conduzir a personagem feminina a ceder à sua vontade: 

o sexo. Ilustrando um valor passado do sexo enquanto obrigação para as mulheres, as 

mulheres não são entendidas como pessoas que tomam decisões, mas sim meros objetos.  

 Já em Terra Sonâmbula (1992), trata-se de uma força opressora que age sobre Farida, 

ora inserindo uma nulidade ao seu desejo de não ter relações sexuais, ora introduzindo 

invalidez a sua raça, cultura, já que o agressor é um português (Romão), fazendo alusão a 

exploração não só sexual, mas também territorial. Na obra, fica clara a influência do passado 

(de colonização e patriarcal) dando contorno a realidade presente do texto e da personagem 

violentada. A moça em questão espera a esposa de Romão (Virgínia) e, enquanto espera, 

adormece, tempo depois, acorda com Romão a assediando. Essa cena ilustra como valores de 

domínio do masculino sobre o feminino perpetuam-se, além das “memórias antigas” 

(COUTO, 1992, p. 78) fazerem lembrar que Farida pertence a Romão, assim como a 

Moçambique pertence à Portugal.  

Ainda discutindo acerca da psicanálise, Butler cita em seu texto o conceito de 

“repressão primária”, trabalhado por Lacan como proibição primária, que surge a partir da 

sociedade que impõe significados e mensagens ao ser infante moldando as pulsões do sujeito. 

A experiência primária do infante é ser oprimido (e a do feminino?). Voltando essa questão 

para as narrativas em destaque, o ser feminino passa por uma série de determinações de 

padrões (podendo não ser consideradas primárias, contudo são constantes) que moldam o seu 

desejo, sua vontade. Apesar das semelhanças, vale ressaltar que para o infante é um afeto 

opressor, para a mulher é uma violência opressora. 

 Todavia, Butler ao dissertar sobre o conceito de “repressão primária”, insere uma 

crítica a Lacan, pois ele intitula essa transmissão de normas como sendo algo simbólico, que 

trabalha com a psique dos indivíduos para prepará-los para a convivência social. Já a filósofa 

acredita que é o social, por meio de um poder regulador, que define o que será instituído pelas 

famílias, dando coerência às regras socialmente estabelecidas, de acordo com ela: 

 
 
Por fim, espero mostrar que a distinção entre a lei simbólica e a lei social não se 
sustentam e que o simbólico em si é a sedimentação de práticas sociais, e que 
alterações radicais no parentesco exigem uma rearticulação dos pressupostos 
estruturalistas da psicanálise, levando-nos, por assim dizer, em direção a um pós-
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estruturalismo queer da psique (BUTLER, 2004 apud BRANDÃO et al, 2017, p. 
698). 

  

Além dos conceitos trabalhados anteriormente, é importante atentar para a concepção 

de desejo, segundo Laplanche: “o desejo alheio como precondição do ‘nosso próprio’ desejo” 

(1997 apud BUTLER, 2015, p. 98), quer dizer, somos compostos por um conjunto de Outros 

que nos invadem e determinam as nossas pulsões desde o princípio. Em relação ao estupro é 

importante trabalhar com esse termo pois muitos utilizam-no como justificativa para esse ato 

de violência, muitos relacionam o desejo a um tipo de pulsão animal, porém o desejo não é 

algo animalesco, biológico, como pode ser visto nas considerações. Segundo Butler, trata-se 

do ser se pôr a si mesmo, se fazer entender no objeto, a consciência procura a si mesma.  

 

[...] o desejo não é apenas uma função intencional ligada à satisfação da necessidade 
animal, como se a falta fosse vinculada à positividade de um objeto natural. Ele é a 
operação de autoposição da consciência: através do desejo a consciência procura se 
intuir no objeto, tomar a si mesma como objeto e este é o verdadeiro motor da 
satisfação. Através do desejo a consciência procura a si mesma (BUTLER, 2015, p. 
181). 

Para tanto, nas narrativas, fica clara a nulidade do desejo do eu (entendido como 

feminino) e a imposição do desejo alheio (pulsão sexual masculina), há uma concepção 

determinista de animalidade do ser, de ausência de controle das pulsões sexuais. Em Capitães 

da Areia (1937), por exemplo, a virilidade masculina é venerada e deve ser satisfeita, 

entretanto, em relação as mulheres, a pulsão sexual é repudiada, deve-se manter virgem, por 

isso a “negrinha” lutava pela sua castidade. 

 Pensando nessa violência ética, observa-se que essas normas moldam a existência das 

personagens femininas. A mulher tem que entender os limites do que pode fazer para não ser 

mal vista ou despertar pulsões sexuais/desejos masculinos, considerando essas fronteiras entre 

o que pode ser realizado ou não, nas narrativas em destaque fica claro o que não deve ser feito 

pelas mulheres, pois tais atitudes despertam os anseios viris masculinos, dissolvendo o 

interior do eu (feminino) para constituir o seu exterior, isto é, o sujeito deve renunciar a si 

mesmo. Nas obras, as personagens femininas abrem mão da sua vontade para suprir a 

necessidade alheia, sendo obrigadas a adotar formas estabelecidas que inserem valores que 

creem o corpo da mulher ser um objeto do prazer masculino.  

Por meio das discussões anteriores, observa-se que existem forças na sociedade que 

inviabilizam uma constituição de nós mesmos, inserindo a necessidade de se discutir sobre 
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definição de “inumano”, trabalhada por Butler (2015), que são aqueles que tentam inserir o 

homem em sua existência, por isso eles são combatidos e condenados (os seres inumanos). 

Porém, se faz necessário se tornar inumano, pois isso reflete em uma situação na qual o ser 

humano toma lucidez que é um desconhecedor de si, pois o mundo social insere valores que 

extinguem a sua subjetividade. Sendo assim, uma das soluções para combater a violência ética 

é lutar pelo conhecimento de si (ser inumano), lutar para se tornar ciente da exploração, da 

objetificação, seja na realidade, seja na ficção. 

 
3.3 A PRETENSÃO DA NÃO VIOLÊNCIA 
 

O futuro não pode mais ser determinado pelo passado. 
Não nego que os efeitos do passado estejam ainda aqui. 
Mas me recuso a consolidá-los, repetindo-os, a lhes 
conceder um mandato equivalente ao seu destino; a 
confundir o biológico e o cultural. A antecipação se 
impõe como urgente. 

(Hélène Cixous) 

  

 

Para se a alcançar um ideal de não violência, é necessário bebermos da fonte do 

conceito anterior, se tornar inumano, pois só assim é possível se tornar humano, detentor de 

subjetividade, sem seguir os moldes que a sociedade insere nos seres. É fato que há uma 

dificuldade de formar um sujeito reflexivo dentro de um mundo social, mas faz-se necessário 

desafiar as convenções para rompê-las ou modificá-las. 

Com base nas discussões de Zolin (2009), é necessário entender que as mulheres 

viveram e ainda vivem sobre o domínio do patriarcalismo e a crítica feminista busca 

desconstruir essa ideia de alteridade da mulher (condição objetal), objetiva-se a interferir na 

ordem social, isto é, tomar conhecimento de sua subalternidade para buscar desconstruí-la, 

tornar-se inumano, ou seja, ser capaz de reconhecer os limites de toda e qualquer identidade, 

como afirma “[...] entre humano e inumano, transformam-se em categorias políticas para 

denunciar o conteúdo normativo e impositivo da ‘humanidade’ normalizada” (BUTLER, 

2015, p. 177). É necessário pensar a questão de gênero de maneira que fragilize essa ordem 

patriarcal de funcionamento da vida social, portanto, deve-se desconsiderar essas oposições 

binárias.  
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Segundo Butler (2004 apud BRANDÃO et al., 2017), existem normas que propagam 

as ideias pelas quais o conceito de masculino e feminino são naturalizadas (oposições 

binárias), contudo aquilo que não se encaixa nessa relação binária também faz parte do gênero 

e deve-se inserir no mundo social. Assim, a partir dessa naturalização das oposições binárias, 

carece de pensar que nem tudo se encaixa nesse “molde”, necessita ser repensado, sobre isso, 

ela afirma: 

 

Confundir a definição de gênero com sua expressão normativa significa, 
inadvertidamente, reconsolidar o poder da norma em restringir a definição de 
gênero. Gênero é o mecanismo pelo qual noções de masculino e feminino são 
produzidas e naturalizadas, mas também pode muito bem ser o aparato pelo qual tais 
termos são desconstruídos ou desnaturalizados (BUTLER, 2004 apud BRANDÃO et 
al., 2017, p. 695). 

  

Isto posto, faz-se necessário deixar de lado o conceito de sexo, visto que ele naturaliza 

processos históricos de exploração e de dominação sobre as mulheres, e atentar para as 

definições de gênero, uma vez que é uma maneira de organizar normas culturais passadas e 

futuras de modo a situar-se, “viver o corpo no mundo” (BUTLER apud COSTA; 

BRUSCHINI, 1992, p.189): 

 

[...] o próprio sexo não se inscreve puramente no terreno biológico, mas sofre uma 
elaboração social, que se pode negligenciar sob pena de naturalizar processos de 
caráter histórico. Eis porque cabe atentar para o processo de naturalização do 
significativo elemento da dominação-exploração exercida pelos homens sobre as 
mulheres, cuja intensidade varia de sociedade para sociedade e época para época 
(BUTLER, apud COSTA; BRUSCHINI, 1992, p. 183). 

 

 
O conceito de gênero transforma a sexualidade biológica (que inferioriza a mulher, 

julgando-a como: frágil, sensível, responsável pela reprodução e cuidado dos filhos) em 

produtos de atividade humana, quer dizer, é flexível e mutável, pois é o social que transforma 

os indivíduos em homens e mulheres. Portanto, não há uma regra de constituição biológica 

que determina (de acordo com a minha sexualidade) o papel que vou exercer na sociedade. 

Em relação ao exposto e tomando como base a epígrafe que introduz esta parte da 

pesquisa, é necessário deixar de propagar pensamentos passados que pregam uma 

subalternidade da mulher e justificam o biológico como determinante de características e 



59 

 

comportamentos dos seres. Deve-se recusar a consolidação e perpetuação de práticas 

ancestrais e desconstruir o valor que se tem do feminino enquanto ser marcado de submissão. 

Segundo Saffioti (1992), essa ideia de dominação-exploração não é algo que revela 

uma supremacia masculina absoluta, e a mulher uma figura subalternizada, existe poder dos 

dois lados (mesmo que em porções não iguais). Assim, essa parcela de poder permite que ela 

busque espaços na sociedade patriarcal. 

Na literatura, a presença da mulher como figura subalternizada começa no início da 

literatura ocidental na Odisseia, como afirma Rebecca Solnit (2017), em que Penélope vive 

presa em sua casa, enquanto o marido desbrava o Mediterrâneo, dormindo com outras 

mulheres, o próprio filho de Penélope a manda calar. Pensando nisso, a autora afirma que ter 

voz era um elemento que ilustrava a masculinidade, e que a esfera pública era exclusivamente 

masculina: “Na maioria das circunstâncias, uma mulher falando em público não era mulher, 

por definição” (SOLNIT, 2017, p. 65). Relacionado ao silenciamento, Hélène Cixous afirma 

que a mulher sempre foi silenciada e que falar sempre foi uma transgressão para o ser 

feminino, segundo ela: 

 

Toda a mulher conheceu o tormento da chegada da fala oral, o coração batendo 
aponto de se romper, às vezes a queda na perda de linguagem, o solo, a língua se 
esquivando, de tanto que falar é para a mulher - diria até: abrir a boca - em público 
uma temeridade, uma transgressão.  

Dupla aflição, pois, mesmo se ela transgride, sua fala cai quase sempre no ouvido 
surdo masculino, que só escuta na língua o que se fala no masculino (CIXOUS 1975 
apud BRANDÃO et al., 2017, p. 137). 

 

Já, em relação a representação feminina na literatura,  Kate Millet (1970 apud ZOLIN, 

2009) afirma que a ficção enfatiza a exploração e a repressão feminina, visto que, muitas 

vezes, nas literaturas produzidas por homens propaga-se estereótipos femininos, são eles: 

mulher sedutora: papel negativo, sinônimo de imoralidade e vulgaridade; mulher megera: de 

caráter negativo, pois é digna de repúdio devido a seu comportamento invejoso e mau; mulher 

anjo: categorizada como positiva, ela é descrita como indefesa, incapaz. E para Cixous (1975 

apud BRANDÃO et al., 2017), se faz necessária uma representação que possibilite uma 

transformação desses papéis cristalizados, pois esses valores (mulher sedutora, mulher 

megera, mulher anjo) não são necessariamente construções sociais de seus autores, mas sim, 

princípios de determinada cultura que visa uma dominação social e cultural patriarcal. 
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Ela pondera que, nas narrativas de autoria masculina, as convenções dão forma às 
aventuras e moldam as conquistas românticas segundo um direcionamento 
masculino. Além disso são construídas como se seus leitores fossem sempre 
homens, ou de modo a controlar a leitora para que leia, inconscientemente, como um 
homem (BONNICI; ZOLIN, 2009, p. 226). 

 
 O excerto traz à tona características que são atribuídas às mulheres. A escritura 

masculina insere, de acordo com Cixous, “charmes mistificadores” (1975 apud BRANDÃO et 

al., 2017, p. 134) quando se trata da representação de mulheres, que pode até chegar a uma 

repressão feminina. Na sua fala, fica claro que a escritura masculina é carregada de traços que 

erotizam o feminino e o reprimem. Para ela, não há uma mulher, um tipo, ou seja, não se pode 

falar de uma sexualidade única, pois o imaginário feminino é abundante. A mulher pode sim 

ser frágil, mas não será sempre estereotipada de delicada, ela pode ser representação de força 

também, todavia a categorização masculina, conforme Cixous (1975 apud BRANDÃO et al., 

2017, p. 134), “zombou grosseiramente de todos os signos da oposição sexual (e não da 

diferença)”. 

No que tange ao exposto, se faz necessário indagar: Que tipo de papéis as personagens 

femininas das narrativas em análise estão exercendo? Fica claro que em Capitães de Areia 

(1937) a personagem é marcada por um erotismo e sensualidade, “porque os negros mesmo 

quando estão andando é como se dançassem” (AMADO, 1937, p. 87), isto é, exerce o papel de 

mulher imoral, apesar de aparentar ter tão somente quinze anos. Já Farida, em Terra 

Sonâmbula (1992), é uma mãe que procura o filho perdido, menina não aceita pela sua tribo, 

criada por Virgínia que era esposa de Romão (seu abusador), dentro das classificações citadas 

acima seria categorizada como mulher-anjo (indefesa, incapaz). Dessa forma, a literatura 

emana imagens que caracterizam e subjugam os comportamentos femininos, assim como 

quando se analisa o social, segundo Saffioti (1992 apud COSTA; BRUSCHINI, 1992), são 

múltiplas representações que subjugam a postura de determinados gêneros, por exemplo, 

quando se fala do feminino existe as imagens de “santa” ou de “puta” e a mulher é inserida 

em uma dessas categorias.  

Segundo Paulina Chiziane (2013), nas histórias que ouvia da sua avó materna haviam 

mulheres que se inseriam em dois grupos, as mulheres boas e as más. As boas são submissas, 

obedientes, bondosas, sendo recompensadas com um casamento feliz e cheio de filhos e as 

más são feiticeiras, rebeldes, desobedientes, preguiçosas, elas são repudiadas pelo marido, ou 

ficam estéreis e solteiras. 
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Com relação aos textos ficcionais, Zolin (2009) afirma que os textos literários 

canônicos mostram inquestionáveis correspondências entre sexo e poder. Desta forma, a 

crítica feminista busca despertar o senso crítico para promover mudanças, ler com o caráter 

discriminatório das ideologias de gênero; ademais, faz reconhecer posturas críticas por parte 

de escritores em relação às convenções sociais, além disto, procura questionar circunstâncias 

sócio-históricas determinantes na produção literária.  

Em concordância com Zolin (2009), Rebecca Solnit (2017) disserta sobre a 

importância de se ter um olhar atento para as histórias.  

 

Histórias salvam a sua vida. Histórias são a sua vida. Nós somos as nossas histórias, 
que podem ser a prisão e o pé de cabra que vai arrombar a porta, criamos histórias 
que nos salvam ou que nos prendem, a nós ou a outros, histórias que nos elevam e 
nos esmagam contra o muro de pedra dos nossos medos e limitações. A libertação 
sempre é, em parte, um processo de contar uma história: romper histórias, romper 
silêncios, criar novas histórias (SOLNIT, 2017, p. 29, 30). 

 

 No trecho acima, fica explícita a importância da crítica feminista, visto que ela 

trabalha no sentido de interferir na ordem social de objetificação e silenciamento feminino. 

Faz o leitor ter senso crítico para detectar histórias que têm aprisionado as mulheres, que 

perpetuam convenções sociais de inferioridade do feminino e as histórias que vão de encontro 

a esses valores (histórias que salvam). Sendo assim, o leitor, como afirma Zolin (2009) 

quando disserta sobre a crítica feminista anglo-americana, deve ter uma visão crítica e 

detectar os estereótipos femininos na literatura canônica.  

Atentando para o objeto de pesquisa, na narrativa Capitães da Areia (1937) fica 

explícita a submissão da personagem que sofre o abuso, a “negrinha”, pois os seus desejos, 

suas vontades de nada valem diante da vontade do masculino. Trazendo à tona a expressão 

“mulher-objeto” (BONNICI; ZOLIN, 2009, p. 219), que é marcada pela submissão, 

resignação e falta de voz, quer dizer, ser mulher nos textos canônicos não aparece como 

oposição ao masculino, mas sim como sinônimo de condição objetal e de identidade em falta. 

Sendo assim, a identidade do feminino segue uma lógica patriarcal, na qual ela é sempre 

tratada como o Outro, garantindo uma perpetuação da superioridade masculina.  

Já na narrativa Terra Sonâmbula (1992), a personagem feminina, Farida, reage a 

tentativa de estupro, ela salta, tenta se esquivar das garras do agressor, recorre aos céus, 

porém a ajuda não vem, não há uma passividade, existem ações, a personagem não é 



62 

 

“convencida” a “ter relações sexuais”, todavia, apesar da relutância, ela é abusada. Na 

narrativa, Romão se excita com a “molhado das caladas lágrimas” (COUTO, 1992, p. 78), pode-

se perceber que o escritor ilustrou valores que afirmam que se considera erótico as mulheres 

sentirem dor durante o sexo, contudo no lugar da narrativa perpetuar a ideia de que é erótico 

atos de relacionar-se sexualmente sem consentimento, ao longo de toda a passagem, o 

agressor é descrito como um ser repugnante “sapo”, “coloajoso”, “peganhento” (COUTO, 

1992, p. 78), portanto, o escritor vai ao encontro de valores propagados por diversas mídias.  

Além disso, é fato que em Terra Sonâmbula (1992) existe uma mulher que resiste aos 

desejos do agressor, entretanto ela não tem o poder de decisão, ela não domina a situação, 

depois de relutar ela é dominada pelo homem português. Apesar da personagem ser abusada, 

existe uma nuance de protagonismo, a mulher na passagem não é passiva, ela reluta – 

“mulher-sujeito” (BONNICI; ZOLIN, 2009, p. 219). Pode-se perceber que existe, neste caso, 

uma postura crítica em relação aos valores sociais que definem a mulher como um ser 

marcado pela subordinação, diferente do romance Capitães da Areia (1937) em que a 

personagem é “convencida” a fazer sexo anal com Pedro Bala, um estranho que cruza seu 

caminho no areal.  

Pensando nessas diferentes projeções de uma mesma realidade, uma narrativa ilustra 

no estupro uma mulher entendida como um ser em condição objetal, que representa toda uma 

opressão feminina, e outra que mostra uma nuance de insubordinação, uma crítica a oposições 

hierárquicas, seja: homem x mulher, colonizador x colonizado, branco x negro.  

Logo, é necessário observar a relação entre os sexos, “qual seja, a mulher sempre 

como escrava (o Outro) e o homem sempre como senhor” (BONNICI; ZOLIN, 2009, p.224), 

notando, inclusive, se no ato sexual a mulher cumpre um papel passivo (o ser feminino tem 

uma perda de sexualidade) e, em contrapartida, o homem é um ser, em toda a sua essência, 

sexual. Logo, o homem é dotado de pulsões sexuais tidas como aceitas, sendo até, digamos, 

de caráter animalesco, e para nutrir esses desejos cria-se, por meio da literatura, estereótipos 

literários.  

Sobre os estereótipos literários, de acordo com Branco e Brandão (1995), trata-se da 

composição do corpo feminino na literatura, este corpo utilizado como sinônimo de fascínio, 

ou seja, quando se trata da mulher como invenção do masculino, revela-se como um 

estereótipo literário, impedindo que se abra novas possibilidades discursivas. Vale ressaltar 
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que, para as autoras, a linguagem do texto se constitui e se institui por meio do sujeito da 

enunciação, ou seja, os estereótipos são propagados pelo heterodiscurso do narrador. 

Para o sujeito da enunciação de Capitães da Areia (1992), o corpo da mulher é 

construído eroticamente, marcado por movimentos corporais sensuais, despertando desejos a 

quem se depara ou cruza com esse “vulto” (AMADO, 1992, p. 87). Apesar de ser uma criança 

(aparenta ter quinze anos) a oração adversativa, que vem após o período que informa a idade 

da personagem, demonstra que o seu corpo é de mulher, de fêmea – “Mas os seios saltavam 

pontiagudos e as nádegas rolavam pelo vestido [...]” (AMADO, 1992, p. 87). O corpo 

feminino sendo descrito pela palavra alheia traz à tona uma linguagem que não é somente 

individual (do sujeito da enunciação), mas também advém do imaginário social que acredita a 

vítima do estupro ser a pessoa responsável por despertar as pulsões sexuais no agressor, 

segundo Ruth Silviano e Lúcia Castello Brandão (1995), a figura feminina em textos 

produzidos por homens: 

 
É feita de várias metáforas: a da imobilidade, a da fixidez, a da petrificação ou a da 
morte literal. Como delegada da voz alheia, como produto da literatura das 
sociedades patriarcais, a personagem feminina é uma construção, uma fantasia, que 
só pode ser um efeito da escritura e só pode esclarecer alguma coisa a respeito 
daquele que a enuncia. Presa de um sistema de representações viris, a mulher se lê 
anunciada num discurso que se faz passar pelo discurso do seu desejo, numa escrita 
mortífera (BRANCO; BRANDÃO, 1995, p. 67). 

 

Segundo Hélène Cixous (1975 apud BRANDÃO et al., 2017), o homem reduz a 

escrita a suas leis, domesticando e castrando o corpo feminino, do mesmo modo que a mulher 

também pode perpetuar estereótipos cristalizados. Todavia, há homens que não tem medo da 

feminilidade e mulheres que possuem uma escrita subversiva que pode representar o feminino 

em sua completude. Para a autora de O riso da Medusa (1975), o conceito de bissexualidade 

tem que se fazer presente no corpo de qualquer texto, pois, por meio deste conceito, é possível 

se fazer presente o desejo dos dois sexos na composição da obra. 

Relacionando o dito com uma das obras em análise, pode-se ver em Capitães da Areia 

(1937) que o sujeito da enunciação descreve que a “negrinha”, após ser abusada sexualmente 

pelo ânus estava possuída por desejo: “ela ainda estava possuída pelo desejo” (AMADO, 

1937, p. 90 - 91). Assim, questiona-se: será que o sujeito da enunciação possui uma 

feminilidade que demonstra prazer ao ser estuprada?  
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Hélène Cixous afirma que existem pulsões femininas (oral, anal, vocal, inclusive a 

pulsão da gestação), todavia, dentro deste contexto (de estupro) essa representação mais 

parece um ser masculino que vê na dor algo que desperta libido. Sendo assim, parece que 

diante da representação de alguns autores, as mulheres se veem tomadas pelo desejo quando 

se deparam com um falo, independente da situação, parece que a mulher é um “[...] buraco 

cheio de vontade de seu pênis” (CIXOUS, 1975 apud BRANDÃO et al., 2017, p. 150). 

Em consonância com Hélène Cixous, Branco e Brandão (1995) acreditam que a 

literatura pode fazer a mulher falar, mesmo que o sujeito da enunciação seja um homem. Elas 

consideram a escrita feminina uma categoria de escrita, e não um gênero: lírico, poético ou 

memorialista, é um discurso que aponta para um lugar à margem, um texto dissonante 

desterritorializado que questiona o discurso oficial.  

Nesse cenário, consoante os exemplos das narrativas, nota-se a existência estereótipos 

literários nos quais a mulher é incapaz de descobrir sua sexualidade sem a orientação e 

direção masculina, não tendo poder sobre o seu corpo e sobre suas decisões. Porém em 

relação ao contraste entre as obras em análise, pode-se perceber que a ficção pode fazer a 

mulher falar, como é perceptível em Terra Sonâmbula, mesmo que o escritor seja um homem. 

Contempla-se que Terra Sonâmbula (1992) esboça um ser marginalizado, sem 

território mesmo estando em suas terras, Farida não pertence ao seu território, ela vive 

“transitando entre esses mundos, num vira-revira” (COUTO, 1992, p. 79), isto é, a obra 

representa uma dupla exploração: sexual e territorial, inserindo uma reflexão acerca da 

condição desses sujeitos. Em relação a representação do estupro, o corpo de Farida não é 

delineado antes do ato, pelo contrário, o sujeito da enunciação usa de nomenclaturas que 

inserem uma ideia de pureza infante: “joelhos no peito, ela se pequeninava” (COUTO, 1992, p. 

78), imagens que despertam compaixão do leitor para com a vítima, ao contrário da obra 

Capitães da Areia (1937) que o receptor do texto tem compaixão do protagonista devido a 

“angústia que o oprimia” (AMADO, 1992, p. 87).  

Sobre a dupla dominação exposta acima, Thomas Bonnici (2002, p. 183) insere o 

termo “dupla colonização” que é definido como a interação do feminismo com o pós-

colonialismo, essa relação se dá, pois se vê a impossibilidade de uma libertação cultural, sem 

uma libertação feminina. A nomenclatura (dupla colonização) ilustraria a posição da mulher 

em situação pós-colonial, o que representaria uma violência colonial que constitui a 
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objetificação não apenas da terra, mas também de seus verdadeiros donos. Desta forma, o 

feminismo passa a utilizar termos que ilustram o relacionamento dialético entre a metrópole e 

a colônia, além da exploração do homem sobre a mulher. Relacionando à violação de 

mulheres à exploração colonial, eles se assemelham, uma vez que tenta impor uma vontade 

sem consentimento, objetificando e tentando anular a identidade, seja da mulher, seja da 

colônia, logo, existe uma relação entre o patriarcalismo e o colonialismo. 

Dessa maneira, Bonnici (2002) insere a ideia de que a consciência pós-colonialista 

possui duas fases, uma mais ingênua a outra mais madura, a primeira busca “a recolocação da 

mulher marginalizada, desafiando o patriarcalismo hegemônico e a inversão de estruturas de 

dominação” (BONNICI, 2002, p. 176). Já a segunda desmascara os princípios da base 

canônica, busca a reconstrução do cânone literário, visa a construção de uma teoria feminista, 

subverte a forma literária patriarcal e questiona os princípios dos sistemas dominantes da 

linguagem e do pensamento. Dentre todos os objetivos citados nessas distintas fases, é 

necessário atentar para este último, visto que determinadas obras são consideradas como 

certas, necessárias ou valorosas, entretanto elas vêm perpetuando um imaginário de 

objetificação do corpo feminino, assim, para mudar esse paradigma, deve-se tornar inumano 

afim de repensar esse cânone, fazendo-se necessário investigar conceitos de linguagem, voz, 

discurso, silêncio e imitação para analisar propagação do patriarcalismo na literatura. 

Frise-se que Bonnici ainda insere a importância da necessidade do ser nomeado como 

forma dos povos subordinados afirmarem suas tradições culturais, como afirma Moi (1990 

apud BONNICI, 2002, p.192) “dar nome é exercer poder”. Observando as narrativas, pode-se 

perceber que em Capitães da Areia (1937) a personagem não tem nome, é chamada como 

“negrinha”, e só aparece no momento do estupro para sanar os desejos do protagonista; em 

Terra Sonâmbula (1992), ela é intitulada de Farida e é mãe do protagonista da narrativa.  

Vale ressaltar que quando se pensa em opressão das mulheres, afirma Bonnici (2002), 

se faz necessário refletir que existem diferentes manifestações do domínio patriarcal, não há 

um conceito homogêneo, em que é preciso interpretar as diferentes violências em distintas 

partes do globo. Em relação ao objeto de análise, por se tratar de histórias que ilustram 

diferentes culturas e épocas, deve-se analisar as narrativas com o olhar atento para detectar os 

diferentes conceitos de opressão das mulheres. 

No seu texto, Bonnici traz à tona as estratégias de produções que vão de encontro a 

valores patriarcais e coloniais, um deles é retratar a mulher como sujeito, não mais como 
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objeto, na qual ela deve subverter as convenções, escolhendo seus próprios “códigos de 

comportamento” (BONNICI, 2002, p. 193), indo ao encontro das normas tradicionalmente 

aceitas, outra forma é a objetificação masculina, isto é, retratá-lo como agressivo ou 

“terrivelmente sexual” (BONNICI, 2002, p. 189), desafiando os valores que reproduzem as 

mulheres como seres passivos. 

A primeira estratégia (representar a mulher sujeito) não se faz presente nas partes em 

que centralizamos nossa análise, visto que ambas as personagens são objetificadas à medida 

que estão ali para suprir um desejo sexual masculino. No que diz respeito à segunda estratégia 

(objetificação do homem) existe essa representação na narrativa Terra Sonâmbula (1992) uma 

vez que o sujeito da enunciação representa o estuprador (Romão) como um ser que gera 

repúdio pois invade o quarto da garota adormecida e o medo dela “esquenta suas brasas” 

(COUTO, 1992, p. 78). Já em Capitães da Areia (1937), o comportamento animalesco do abuso 

sexual tenta justificar este ato, pois todo o estupro é representado por meio de pulsões sexuais 

bem similares a dos animais, e Pedro Bala, a todo o tempo, é comparado a “um animal jovem 

ao ver a fêmea” (AMADO, 1937, p. 87). Portanto, existe uma distinção entre as 

representações dessa animalidade das personagens, a primeira como dotado de violência e 

terrivelmente sexual, e a segunda com características animalescas que incutem virilidade. 

Tal viés que defende que a narrativa deve esboçar a luta feminista tem que representar 

a mulher como sendo sujeito, é somente uma das maneiras de representar o feminino (maneira 

esta humanista) que é denominada de radical, porque busca enaltecer uma feminilidade, 

muitas vezes, que se relaciona ao poder fálico. Outro viés que pode ser analisada a 

representação feminina, segundo Kristeva (1974 apud BRANDÃO et al., 2017), é de uma 

forma mais liberal, exigindo igual acesso à ordem simbólica. A terceira maneira exposta pela 

mesma autora é a rejeição às oposições binárias, e ilustra a maneira destrutiva das dicotomias.  

Quando se pensa acerca da quebra de dicotomias, fica claro, que em Capitães da Areia 

(1937) não há a rejeição ao binarismo, mas sim a perpetuação de diversos estereótipos 

sexistas que são apresentados na narrativa. Já, Terra Sonâmbula (1992), poderia ser 

categorizado como uma forma andrógena, pois, por meio de sua narrativa, desconstrói 

oposições binárias, uma vez que o que desperta as pulsões sexuais no agressor, não são os 

atributos físicos da vítima, mas sim a sua dor, na obra, o homem que é digno de animalidade, 

não como sinônimo de virilidade, mas sim de anormalidade. Essa análise e a explanação desse 

viés (quebra de oposições binárias) irá ser feita de maneira mais detalhada no Capítulo 03, 
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pois essa parte que irá analisar como se constroem todos os elementos das duas narrativas de 

estupro, Capitães da Areia (1937) e Terra Sonâmbula (1992).  

Voltando à discussão inicial do capítulo, a busca pela não violência (que intitula esta 

parte da pesquisa) deve-se tornar inumano, tomar conhecimento da subalternidade para tentar 

desconstruí-la, pensar no eu e o Outro como equivalentes, refletir sobre a relação entre seres 

como um processo de identificação e diferenciação, sem moldes. Sendo assim, várias 

características que compõem os seres devem ser levadas em conta, não só o corpo, o sexo, a 

maternidade, como afirma Heleieth Saffioti (1992), não se trata de perceber apenas corpos, 

que entram em relação com o outro. É a totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, pela 

emoção, pelo caráter do EU que entra em relação com o OUTRO, e desta maneira, os seres só 

podem ser adequadamente entendidos nas suas relações com outros seres humanos. Este 

ângulo, considera que, segundo Saffioti (1992, p. 183) a pessoa é entendida como um ser 

relacional e histórico.  
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CAPÍTULO 03 – NARRATIVAS DE ESTUPRO 
 
 

Como foi trabalhado ao longo do texto, é perceptível que no estupro avalia-se o 

consentimento ou não da vítima para encarar essa prática como crime, o julgamento desse tipo 

de violência trata-se de uma competição entre narradores (masculino e feminino). A 

irracionalidade e a infâmia da vítima sempre geraram, ao longo dos anos, a ideia de falso 

testemunho. Para retirar as acusações do agressor, insere-se na vítima a ideia de 

irracionalidade, uma vez que usa a acusação de estupro como arma da vítima para vingar-se 

de seu agressor - na ficção sendo estereotipada como “mulher megera” (KATE MILLET apud 

ZOLIN, 2009, p. 227), ou julga-se o comportamento da vítima atentando para um 

consentimento ou não para o sexo - nas narrativas de ficção sendo construída como “mulher 

sedutora” (KATE MILLET apud ZOLIN, 2009, p. 227). Assim, percebe-se que, nesses casos, 

investiga-se a postura da vítima e não do agressor.  

Dessa forma, ilustra-se a necessidade de um ato visionário, este quando não parte da 

política, deve ocorrer na ficção, uma vez que o silêncio reforça o silêncio, seja nos casos reais 

de estupro, seja na ficcionalização de diversas problemáticas as “Histórias salvam a sua vida. 

Histórias são a sua vida. Nós somos as nossas histórias, que podem ser a prisão e o pé de 

cabra que vai arrombar a porta” (SOLNIT, 2017, p. 29) e o testemunho (seja real, seja 

ficcional) passa a dar concretude a uma questão que é silenciada, tornando-a determinada e 

determinável.  

Enquanto nos julgamentos para defender o agressor, acusa-se o testemunho exposto de 

ficção, cabe a ficção denunciar essa ótica de consentimento ou irracionalidade da vítima como 

algo ilusório, pois uma das funções da Literatura é a mimese, representando a natureza ou a 

verdade. Trata-se de uma melhoria sobre a história, observando o que se deve significar e o 

que se quer realmente significar.  

Sendo assim, cabe aos críticos literários contemporâneos terem um posicionamento 

crítico quando se trata da ficcionalização do estupro, observando se a representação desse 

crime nas narrativas compactua com os pensamentos patriarcais dos períodos que se inseriam 

os autores, alimentando o silenciamento das vítimas, representando a mulher simplesmente 

como objeto de posse, ou se há uma reflexão acerca dessas práticas, sendo a mulher 

representada como sujeito, isto é, verificando se há uma desconstrução ou perpetuação de 
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tabus e mitos que circulam em torno da violência sexual. Pois no romance, como defende 

Bakhtin (2015), há uma diversidade de discursos (heterodiscursos) que ilustram diferentes 

dialetos sociais, linguagens dos gêneros, das gerações, das autoridades, e esses enunciados 

vivos compõem o plano temático e composicional do romance e são envoltos pela consciência 

socioideológica do entorno, fazendo um diálogo com o social. Acerca dessa combinação de 

discursos, Bakhtin afirma: 

 
A interação dialógica que, no interior do objeto, ocorre entre diferentes elementos de 
sua apreensão e prévia combinação socioverbal, torna complexa a concepção de tal 
objeto. E a representação literária respectiva, a imagem do objeto, pode ser 
penetrada por esse jogo dialógico de intenções verbalizadas que nele se encontra e se 
entrelaçam, pode não abafá-las, mas, ao contrário, ativá-las e organizá-las 
(BAKHTIN, 2015, p. 49). 
  

  

É evidente que há uma série de intenções que são verbalizadas por meio da 

combinação dos heterodiscursos da narrativa, mostrando que o romance, por meio dessa 

orientação dialógica, pode criar possibilidades novas de representação e de fazer pensar sobre 

determinadas práticas ou a costura desses diferentes discursos podem perpetuar valores 

ancestrais, pois o prosador ficcional possui uma consciência social que é ilustrada através 

desse discurso concreto.  

Em prosseguimento à essa ideia, Bakhtin (2015, p. 76) delineia que assim pode o 

prosador se separar da língua de sua obra e, em graus variados, dos seus diferentes elementos 

e camadas. Pode empregar a linguagem sem se entregar inteiramente a ela, mantendo-lhe 

meio alheia ou inteiramente alheia, mas ao mesmo tempo forçando-a, no fim das contas, a 

servir às suas intenções.  

Nessa parte da nossa pesquisa iremos analisar os objetos de estudo Capitães da Areia 

(1937) e Terra Sonâmbula (1992), observando como se dá essa ficcionalização do real, uma 

vez que a literatura não está imune ao social ou a Cultura do Estupro pois a ficção é lugar de 

fantasia, mas também é lugar do real, seja para desconstruir o real, seja para propagar mitos e 

tabus do real, por isso, atentar-se-á para as narrativas em destaque diante dessa ótica: 

desconstruir versus perpetuar, silenciar versus dar voz, compactuar versus resistir.  

Para analisar essas narrativas de estupro, iremos observar como o romancista acolhe o 

heterodiscurso e a diversidade de linguagens e constrói o seu estilo, esse estilo, quando se 

observa a representação do abuso sexual, é composto de suas intenções semânticas e 
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expressivas, e essa combinação de elementos expõem o tema intencional do autor, que não 

fala na linguagem da narrativa, entretanto, ela é objetivada por esse autor. Sendo assim, não 

iremos atentar somente para elementos da narração extraliterária como foi exposto 

anteriormente, ou somente para elementos da natureza temático informativa, mas sim para os 

heterodiscursos que compõem a representação da violação feminina nas narrativas.  

 
4.1 A OBJETIFICAÇÃO DA “NEGRINHA” (CAPITÃES DE AREIA) 

 

Antes de analisarmos o estupro da “negrinha”, presente no capítulo intitulado Docas, é 

necessário atentar para as diversas violências (éticas, físicas ou sexuais) contra as personagens 

femininas que compõem a narrativa para entender melhor como se constrói o imaginário das 

mulheres na narrativa e concepções estético-eróticas sobre os seus corpos.  

A obra Capitães da Areia (1937) inicia apresentando o grupo de meninos de rua que 

dá nome ao livro, assim sendo, ao início da narrativa fica claro que eles já mantinham práticas 

sexuais com as meninas do areal, apesar de o mais velho possuir apenas 16 anos: “[...] os 

Capitães não gostavam de pagar mulher. Tinham as negrinhas de dezesseis anos para derrubar 

no areal” (AMADO, 1937, p. 39), isto é, no começo da narrativa fica explícito que havia uma 

prática comum entre os garotos de estuprar mulheres, uma vez que fica subentendido que as 

“negrinhas” eram “derrubadas” e elas tinham apenas dezesseis anos, sendo consideradas 

menores de idade, nessa idade não dá para se avaliar questões de consentimento ou não, visto 

que se trata de crianças. Todavia, segundo o código penal vigente na época (Código Penal de 

1890) no artigo 267, só poderia ser considerado crime quando “Deflorar mulher de menor 

idade, empregando seducção, engano ou fraude: Pena – de prisão cellular por um a quatro 

annos17”.  

Vê-se que na narrativa apresentada, não fica explícito, a princípio, se as “negrinhas” 

eram virgens ou não e sabe-se que a palavra deflorar, presente no artigo, significa tirar a flor, 

ou tirar a virgindade. Posteriormente, no capítulo Docas, que será analisado melhor em 

seguida, Pedro Bala afirma que as “negrinhas” não eram virgens, elas faziam “chiquê” 

(AMADO, 1937, p. 89), pois tinham um amante a esperá-las. Além disso, é um fato que nessa 

parte da narrativa, essa prática é descrita com um tom de naturalidade e não com o caráter de 

que as “negrinhas” eram enganadas, os meninos, mesmo sendo menores de idade, já possuíam 
                                                           

17
 www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.html. Acesso em 21 de novembro de 2018. 
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pulsões sexuais e as “negrinhas” estavam ali para sanar os seus desejos. Dessa maneira, 

percebe-se que, nessa obra, a mulher é representada como objeto de posse e de realização de 

desejos masculinos.  

Posteriormente, essa prática que era descrita como “derrubar as “negrinhas”, que 

remete a ideia de algo forçado, é dissipada no momento em que é descrito que “[...] fugia das 

negrinhas que ofereciam o amor na areia quente do cais” (AMADO, 1937, p. 109) (quem 

fugia era Pirulito no momento em que sentia o chamado de Deus). Nessa parte, percebe-se 

que, para a narrativa, as “negrinhas” que ofereciam amor, o “derrubar” não se encontra no 

sentido literal da palavra, trata-se de um eufemismo para fazer referência ao ato sexual no 

areal, ou seja, há uma representação das “negrinhas” do areal como sendo mulheres sedutoras 

e imorais que levam os meninos a praticarem o sexo pois, segundo a obra, elas ofereciam. 

Relacionando essa questão ao crime de estupro, para a narrativa essa prática (de derrubar as 

“negrinhas” no areal) não se considera estupro, uma vez que elas se oferecem, diferente do 

que é classificado como estupro na época: “Art. 266. Atentar contra o pudor de pessoa de um, 

ou de outro sexo, por meio de violências ou ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou 

por depravação moral: Pena - de prisão celular por um a seis anos” (Vide Lei nº 2.992, de 

1915) (BRASIL, 1915). 

O capítulo Docas ilustra como a “negrinha” é forçada a se relacionar sexualmente com 

o protagonista da narrativa, desconstruindo essa ideia de sexo consentido. No momento do 

estupro, essa menina é questionada pelo lugar que se inseria e pelas roupas que vestia, não se 

enquadrando ao grupo das “mulheres honestas” defendidas pela lei: “Art. 268. Estuprar 

mulher virgem ou não, mas honesta: Pena - de prisão cellular por um a seis annos” (BRASIL, 

1915). Ou seja, a linguagem socioideológica dessa geração propaga um valor de que só as 

mulheres virgens ou honestas eram dignas de serem defendidas perante a lei, e os 

heterodiscursos presentes nessa narrativa (as várias vozes que se costuram dentro da narrativa, 

dos personagens e do narrador) propagam esse mesmo valor, que as “negrinhas” provocavam 

os ataques sexuais por não serem mulheres honestas.  

Vislumbra-se que no decorrer da narrativa, o leitor conhece Dalva, uma prostituta que 

se envolve com o Gato (um dos garotos do trapiche). Analisando os romances de Jorge 

Amado, percebe-se que o escritor representa em várias de suas obras essa profissão, como é o 

caso da personagem em destaque. Em um estudo de Gustavo do Rego Barros Brivio (2010), 
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de 888 personagens femininas presentes em 2618 obras do escritor baiano, produzidas entre 

1931 a 1976, 184 se inserem no “mundo da prostituição”19, isto corresponde a 20,7% das 

personagens representadas. Em primeiro lugar, na categoria ocupação das personagens 

femininas, vem as mulheres do lar20, correspondendo a 291 personagens (32,8% das 

personagens), essas duas categorias correspondem a 53,5% das ocupações das mulheres nas 

narrativas de Jorge Amado havendo uma representação da dualidade a “mulher honesta” 

versus a mulher pública, pois é um fato que, na época, tendo como influência as ideias 

positivistas, a mulher não deveria possuir dinheiro, deveria se restringir ao seu “espaço 

natural”: o lar. Em relação a prostituição, existia uma série de teorias eugenistas que 

defendiam que a constituição biológica da inferioridade da mulher a inseriu nessa ocupação, 

visto que elas possuíam taras hereditárias no sistema nervoso, por isso exerciam o cargo de 

prostitutas, além de vários outros mitos que cercavam o ato da prostituição acusando de ser a 

causa da infertilidade de mulheres:  

 
 
Pensa-se muitas vezes que a obsessão dos séculos XVIII e XIX pela masturbação e 
prostituição faziam parte de uma nova literatura “dominada por um tom de 
intolerância sexual total e repressiva". Eu gostaria de argumentar que o "vício 
solitário" e o "mal social” eram considerados, como sugerem seus novos nomes, 
patologia sociais que destruíam o corpo, da mesma forma que em tempos idos a 
blasfêmia ou a lascívia produziam monstros. O masturbador alucinado, pálido e 
trêmulo, e a prostituta grosseira e estéril eram as figuras vis que a idade moderna 
produziu, como seus predecessores tinham sido deformados por uma doença moral 
(LAQUEUR, 2001, p. 273). 

 
 

Em relação a nossa pesquisa, não dar-se-á ênfase às ocupações das personagens, mas 

sim a violência sexual que é cometida contra elas, contudo é um fato que essas teorias 

inseriam uma repressão a sexualidade pois toda e qualquer pulsão sexual das mulheres eram 

consideradas anomalias e as prostitutas eram consideradas um “mal social” pelo fato de serem 

donas de seus corpos. Voltando para a questão da violência sexual, esses dados servem para 
                                                           

18
 É importante ressaltar que as 26 obras apresentam 941 personagens femininas, e não 888, todavia 

existem personagens que se repetem nas diferentes narrativas, sendo contadas somente 1 vez. 
19

 Entenda-se por “mundo da prostituição”, o grupo de personagens femininas que se envolve direta ou 
indiretamente com a prostituição. Nesse sentido, esse “mundo” se define pelas seguintes ocupações: 
prostitutas, cafetinas, dançarinas e cantoras de cabaré (BRIVIO, 2010, p. 117). 
20

 “Para que a ocupação de uma personagem feminina seja tipificada como ‘do lar’, alguns fatores 
precisam ser considerados. Inicialmente, essas personagens não devem desempenhar qualquer 
atividade, de forma sistemática, com objetivo de ganhos econômicos diretos, dentro ou fora do que se 
convencionou chamar ‘esfera doméstica ou privada’. Se num verbete do dicionário de Tavares (1985), 
uma mulher casada, mãe de dois filhos, é definida como lavadeira, por mais que o exercício dessa 
ocupação se restrinja ao âmbito da esfera doméstica e se some às preocupações do dia a dia com a 
ordem do lar, essa personagem não será caracterizada como “do lar” (BRIVIO, 2010, p. 118). 
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expor, segundo Brivio, que as prostitutas são três vezes mais vitimadas pela violência sexual 

nas narrativas amadianas, “Com efeito, 9,1% das meretrizes sofreram algum tipo de violência 

sexual. Já as mulheres que não se compatibilizam com o ‘mundo da prostituição’ apresentam 

2,7% de suas integrantes vítimas dessa modalidade de violência de gênero” (BRIVIO, 2010, p. 

158, 159).  

Na obra em análise, Dalva não sofre a violência sexual, entretanto ela sofre agressões 

(“tabefes”), mas, na narrativa, isso é considerado natural, uma característica que insere 

masculinidade e gera prazer “[...] ele a pegou e a derrubou na cama. Depois que ela gemeu 

com o amor e com os tabefes que ele lhe deu, murmurou: - O frangote parece um homem...” 

(AMADO, 1937, p. 43). Para as prostitutas da narrativa, as pancadas recebidas são 

consequências de uma relação afetuosa, o que tem mais valia é o amor “Sabiam que dali sairia 

um daqueles vigaristas que enchem a vida de uma mulher, que tomam dinheiro, dão pancadas, 

mas também dão muito amor” (AMADO, 1937, p. 40). 

Em relação aos dados expostos, é um fato que a representação constante dessa 

profissão insere uma crítica social, fazendo pensar que a prostituição não deveria ser vista 

como anormalidade, uma vez que compunha o corpo social brasileiro. Segundo a crítica, 

Jorge Amado sempre teve o objetivo de construir um imaginário de nação seguindo um viés 

de contranarrativas: representando e criticando os problemas presentes no país. A narrativa, 

no momento que ilustra que esse grupo é o mais propenso a sofrer da violência sexual, insere 

uma denúncia, pois a lei vigente na época tratava de maneira diferente as violências que eram 

cometidas contra as “mulheres honestas” em relação as que eram cometidas contra as 

prostitutas. O Código Penal de 1890, que era o vigente na época da narrativa, tratava do crime 

de estupro nos artigos 268 e 26921:  

 
Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: Pena – de prisão cellular por 
um a seis annos. § 1º Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: Pena – de 
prisão cellular por seis mezes a dous annos. § 2º Si o crime for praticado com o 
concurso de duas ou mais pessoas, a pena será augmentada da quarta parte. 
Art. 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com violencia de uma 
mulher, seja virgem ou não (BRASIL, 1890). 

 
 

Segundo Mary Del Priore (2015), o final do século XIX, e início do século XX, ficou 

conhecida como a Belle Époque brasileira. Nessa época, as mulheres eram impedidas do 

                                                           

21
 www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.html. Acesso em 21 de novembro de 2018. 
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exercício da sexualidade antes de se casarem e depois deveriam restringi-la ao casamento. A 

mulher erótica e inteligente era considerada perigosa e a “mulher honesta” era proibida de sair 

só: “Com base no comportamento feminino dos segmentos médios e elevados, acresce às 

mulheres as prescrições dos juristas acerca da improbidade de uma mulher honesta sair só” 

(PRIORE, 2015, p. 365), além disso, a “mulher honesta” deveria casar e para casar era preciso 

ser virgem. A “mulher honesta” deveria possuir uma série de características para ser “digna” 

de ser considerada como tal, são elas:  

 

A receita para mulher ideal envolvia uma mistura de imagens: a mãe piedosa da 
Igreja, a mãe-educadora do Estado positivista, a esposa-companheira do aparato 
médico-higienista. Mas todas elas convergiam para a pureza sexual – virgindade da 
moça, castidade da mulher. Para a mulher ser “honesta”, devia se casar, não havia 
outra alternativa. E para casar, era teoricamente preciso ser virgem. O próprio 
Código Civil prévia a nulidade do casamento quando constatada pelo marido a não 
virgindade da moça (PRIORE, 2015, p. 528). 
 

  

Entende-se que para serem defendidas plenamente pela lei de estupro, as mulheres 

deviam se enquadrar no grupo das “honestas”, e para fazer parte desse grupo deveriam viver 

sob uma série de regras de controle do corpo feminino. Sendo assim, percebe-se que, quando 

se é uma prostituta ou uma mulher pública, o estuprador tem a pena reduzida nesses casos, 

legitimando a violência contra essas mulheres, uma vez que as penas são mais brandas.  

Por meio desses pensamentos, torna-se perceptível o preconceito que se tinha contra 

esse grupo, porém nota-se um olhar crítico na obra acerca de vários ideais existentes na época 

que inferiorizavam as prostitutas. Apesar da desconstrução de preconceitos presentes, na 

narrativa existe uma naturalização da violência como elemento presente em relação amorosas 

e sexuais das cortesãs.  

Outro aspecto importante que vale a pena ressaltar na narrativa Capitães da Areia 

(1937), antes de adentrar na análise do abuso sexual, era que alguns garotos da narrativa 

possuíam ídolos, um era guiado pelos princípios de Lampião, também havia aquele que era 

vida malandra que almejava, outro tinha como referência o sacerdócio tendo como principal 

figura o padre José Bento. Seja qual for a influência, a mulher sempre se fazia presente como 

objeto de posse, ou figura a ser evitada visto que é sinônimo de pecado. 

 Pensando na influência de Lampião sobre o garoto Volta Seca, os aspectos que o 

inspiravam eram os atos de violência “Lampião tinha entrado numa vila da Bahia, matara oito 

soldados, deflorara moças, saqueara os cofres das prefeituras. O rosto sombrio de Volta Seca 
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se iluminou” (AMADO, 1937, p. 47). Volta Seca é a personagem que admira Lampião, ele é 

estereotipado com características sertanejas “O cabelo de mulato sertanejo estava revolto. 

Calçava alpercatas como quando viera da caatinga” (AMADO, 1937, p.46), logo, tem 

Lampião como um ícone por esse fato da semelhança regional, além disso os atos de violência 

(matar, roubar, estuprar) são admirados pelo garoto, uma vez que para ele e para a narrativa 

essas ações eram praticadas para a justiça do povo explorado no sertão, “E Lampião luta, 

mata, deflora e furta pela liberdade. Pela liberdade e pela justiça para os homens explorados 

do sertão imenso de cinco estados: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia” 

(AMADO, 1937, p. 239).  

Dessa forma, apesar da narrativa se caracterizar como tendo uma perspectiva crítica 

acerca das elites brasileiras, parece ser um fato que o delito de estuprar vem sob a mesma 

ótica do crime de roubar, para a narrativa são objetos que foram tomados dos homens 

explorados e devem ser recuperados, ficando claro o tipo de mulher vem sendo representada 

diante dessa ótica: “mulher-objeto”, mulher enquanto objeto de posse do homem. Sendo 

assim, o pênis se torna uma arma, e o estupro é a ferramenta utilizada para demarcar 

superioridade de grupos.  

Destaca-se que Boa-Vida tinha como principal característica possuir uma vida sem 

responsabilidade, marcada por lazer, a ausência de trabalho, uma vida repleta de prazeres, e 

em relação a prazeres o sexo estava presente, contudo para possuir prazer sem dinheiro não se 

conquistava as mulheres, mas sim se fazia necessário derrubar as “negrinhas” no areal “[...] 

viver uma boa existência de malandro, navalha na calça, violão debaixo do braço, uma 

morena para derrubar no areal. Era a existência que desejava ter quando se fizesse 

completamente homem” (AMADO, 1937, p.82), “[...] amigo das festas, da música, do corpo 

das cabrochas” (AMADO, 1937, p. 227). É perceptível novamente que a mulher é tida como 

um objeto de posse que serve para sanar desejos sexuais se faz presente como ideal desse tipo 

de vida, a vida malandra. 

Já Pirulito era o garoto do trapiche que recebera influência sacerdotal, ele que buscava 

seguir a uma vida sem pecados, assim como o padre José Pedro, por isso, deveria se manter 

longe de profanação, sendo necessário que evitasse desejar as “negrinhas”. Na narrativa, a 

única forma de evitar essa pulsão carnal seria por meio de não contemplar as “negrinhas”, 

pois elas andavam como se dançassem, despertando os “homens de Deus” para o sexo “Por 

isso conservava seus olhos afastados das nádegas e seios das negrinhas que andavam como 
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que dançando ante os olhos de todos nas ruas pobres da cidade” (AMADO, 1937, p. 110). 

 Percebe-se que Pirulito também sente muito receio de se aproximar de Dora, garota 

que se junta aos Capitães da Areia na segunda parte da obra (Noite da grande paz, da grande 

paz dos seus olhos), pois “Para ele Dora era o pecado” (AMADO, 1937, p. 179), “Olhava 

Dora com receio: a mulher era o pecado” (AMADO, 1937, p.180). Posteriormente a essa 

afirmação, justifica-se que Dora é apenas uma criança, não podendo ser considerada mulher, 

dessa maneira não seria fonte de pecado. Todavia a oração adversativa que se segue ilustra o 

contrário, “Mas os pequenos seios que nasciam se empinavam no vestido, o pedaço de coxa 

que aparecia era branco e redondo” (AMADO, 1937, p. 180). Para a narrativa, a mulher e o 

seu corpo são a personificação do pecado, Dora por apresentar essas características, mesmo 

sendo infante, desperta as pulsões sexuais nos garotos que a cercam na narrativa, sendo 

culpada do pecado que eles venham cometer por desejar o seu corpo feminino.  

Ao longo da narrativa, como foi exposto no resumo da obra presente no Capítulo 01, 

observa-se que os Capitães da Areia não só furtam para suprir a fome, mas eles também 

roubavam para pessoas que pagavam por esse serviço, como vemos nos capítulos “Ponto das 

Pitangueiras” e “Canção de Amor da Vitalina”. Neste último, percebe-se que os meninos só 

invadem a casa de Vitalina pois o dono da casa do penhor disse que dava dinheiro pelos 

objetos dela e pede para os garotos invadirem a casa. Já no capítulo Ponto das Pitangueiras, 

eles recebem um pacote de um rapaz que pede para os garotos trocarem por outro embrulho 

igual que se encontrava em uma chácara que estava bem próxima de onde os garotos se 

encontraram com o rapaz que pagou por esse serviço, em troca os meninos receberiam “cento 

e cinquenta bicos” (AMADO, 1937, p. 57).  

Vê-se que os meninos do trapiche aceitam o serviço e conseguem com êxito trocar as 

encomendas, entretanto a narrativa não deixa explícito o que estaria dentro daqueles pacotes, 

mesmo assim os garotos imaginam que “Isso me cheira a coisa de amigamento. O sujeito 

aquele derrubava a zinha daqui e agora o empregado tem as cartas que os dois se escrevia e 

quer dar o alarme” (AMADO, 1937, p. 57). E, antes de realizar a ação requisitada pelo sujeito 

que os procurou, os meninos do trapiche inserem um comentário acerca do episódio “-Tenho 

pena dela. - Quem manda deitar com outros...” (AMADO, 1937, p. 58). Para a narrativa, é a 

mulher que deve exercer a “honestidade” em contextos sexuais e é provocadora de traição e 

sexo, as “zinhas” são sedutoras e causadoras do mal. Pensando nisso, fica claro que:  
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Assim, permaneceriam as mulheres por longo tempo sem poder dispor livremente de 
seu corpo, de sua sexualidade, violência que se constituiu uma fonte de múltiplas 
outras violências. Quanto aos homens, estimulou-se o livre exercício de sua 
sexualidade, símbolo de virilidade, na mulher tal atitude era condenada, cabendo-lhe 
reprimir todos os desejos e impulsos dessa natureza (PRIORE, 2015, p. 390). 
  

 

Nessa parte da narrativa, a combinação dos heterodiscursos dos garotos insere uma 

série de julgamentos à situação, condenando o comportamento sexual feminino, sem repudiar 

o masculino. Dessa forma, fica claro que, nesse momento da obra, há uma aproximação da 

enunciação concreta da realidade da época, pelo fato de haver uma condenação das mulheres 

que usam livremente seus corpos. Essa passagem assemelha-se as variedades básicas de 

gêneros literários, pois “[...] se desenvolvem no curso das forças centrípetas unificadoras e 

centralizadoras da vida verboideológica [...]” (BAKHTIN, 2015, p. 42), isso não quer dizer 

que todo o romance possua forças centrípetas unificadoras que se assemelham aos 

pensamentos da época, é evidente que existe uma série de críticas sociais e uma visão 

totalmente distinta do que se havia representado do ser marginalizado, inserindo-se em um 

viés de forças centrífugas descentralizadoras. Contudo em relação à condenação dos impulsos 

sexuais femininos, a narrativa ilustra, por meio de suas personagens, essa tentativa de controle 

da sexualidade feminina através de julgamentos que se fazem presentes nas vozes das 

personagens.  

Além disso, posteriormente ao momento que conseguem trocar os pacotes, o Gato 

pergunta: “-Era boa, era? – Era boa sim. Passou a mão na minha cabeça, depois me disse que 

muito obrigado, que Deus ia me ajudar. – Deixa de ser burro, negro. Eu tava perguntando se 

era boa mas pra cama. Se tu viu o coxame...” (AMADO, 1937, p. 60), ou seja, no imaginário 

da personagem provavelmente aquela mulher que provocou pulsões sexuais no sujeito que os 

procurou deveria ser “boa”, boa não como sinônimo de bondade, mas sim de atraente, 

sedutora, provocadora daquela situação e do desejo sexual do sujeito, sendo na época 

considerada características condenáveis às mulheres:  

 
Aquelas dotadas de erotismo intenso e forte inteligência seriam despidas do 
sentimento de maternidade, característica inata a mulher normal, e consideradas 
extremamente perigosas. Constituíam-se nas criminosas natas, nas prostitutas e nas 
loucas que deveriam ser afastadas do convívio social (PRIORE, 2015, p. 363). 
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Para os meninos do trapiche parece que o que define a mulher é o seu sexo, não 

importa a idade da personagem, a avaliação do Outro parte da análise de seu corpo, o assédio 

se faz presente constantemente na narrativa, como vemos em:  

 

 

Num canto, uma negra velha vendia laranjas e cocadas, vestida com uma saia de 
chitão e uma anágua que deixava ver os seios ainda duros apesar da sua idade. Boa – 
Vida ficou espiando os peitos da negra, enquanto descascava uma laranja que 
apanhara no tabuleiro. 
 – Tu ainda tem uma peitama bem boa, hein, tia?  
A negra sorriu:  
- Esses meninos de hoje em dia não respeita os mais velho, compadre João de Adão. 
Onde já se viu um capetinha falar em peito pra uma velha encongrujada como eu?  
– Deixa de conversa, tia. Tu ainda topa a coisa...  
A negra riu com vontade:  
- Já fechei a cancela, Boa-Vida. Passei da idade” (AMADO, 1937, p. 82). 
 
 

 As mulheres são avaliadas pelo seu corpo, se ainda servem para coisa, se são “boas”. 

Para os garotos do trapiche, as mulheres são meros objetos que despertam desejo, para o 

narrador as mulheres são seres loucos pelo pênis, uma vez que nas situações de assédio e 

estupro ficam cheias de vontade, como afirma Cixous (1975 apud BRANDÃO et al., 2017; p. 

150): “Que eles tenham a necessidade de fazerem casos de si próprio, de acreditarem que nós 

morremos de vontade, de acreditarem que somos esse buraco cheio de vontade de seu pênis, 

isto é um antigo caso imemorial.”  

Após atentar para uma situação de assédio, na qual a negra ri com vontade, percebe-se 

que na representação do estupro, nessa narrativa, essa vontade pelo sexo se faz presente. A 

ficcionalização do estupro é apresentada no capítulo denominado “Docas”. Antes de Pedro 

Bala violentar a “negrinha”, ele sentia um peso que o oprimia, depois da conversa na qual 

tomara conhecimento de quem era o seu pai e após participar de uma cerimônia no 

Candomblé que alertara que o dia da vingança dos pobres não tardaria, ficou a pensar que o 

pai havia morrido lutando por seus direitos, o direito dos pobres, ele passara a sentir esse mal-

estar. Porém, ao voltar para o areal se depara com a “negrinha” que andava com passos 

acelerados, logo ele começa a persegui-la. Ao se aproximar da vítima percebe que se trata 

apenas de uma criança assim como ele, porém o narrador insere uma oração adversativa que 

refuta a ideia de pureza infante: 

 
 
E depois, na macumba do Gantois, Omulu, paramentado de vermelho, dissera que o 
dia da vingança dos pobres não tardaria a chegar. E tudo isso oprimia o coração de 
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Pedro Bala, como aqueles fardos de sessenta quilos oprimem o cangote dos 
estivadores.  
[...] No fim da rua Pedro Bala viu um vulto. Parecia uma mulher andava apressada. 
Sacudiu seu corpo de menino como se sacode um animal jovem ao ver a fêmea, e 
com passo rápido se aproximou mulher que agora entrava no areal. A areia chiava 
sob os pés e a mulher notou que era seguida. Pedro Bala podia vê-la bem quando ela 
passava sob os postes: era uma negrinha bem jovem, talvez tivesse apenas quinze 
anos como ele. Mas os seios saltavam pontiagudos e as nádegas rolavam no vestido, 
porque os negros mesmo quando estão andando naturalmente é como se dançassem 
(AMADO, 1937, p.87). 
 

 

O excerto deixa claro que Pedro Bala estava em um mal dia, não respondia por si, na 

narrativa, o protagonista persegue a vítima como um animal caça a sua presa “Sacudiu seu 

corpo de menino como se sacode um animal jovem ao ver a fêmea” (AMADO, 1937, p. 87), 

“Pedro sorria, um sorriso de dentes apertados, era igual a um animal feroz caçando no deserto 

um outro animal para seu almoço” (AMADO, 1937, p. 88). Ao conseguir se aproximar da 

“negrinha”, para a narrativa, é visível que suas vestes e seu jeito de caminhar seduzem o 

protagonista, além disso, seu corpo o provoca. O desejo cresce dentro dele após visualizar as 

formas da “negrinha” “Pensando nas nádegas reboleantes da negrinha não pensava na morte 

de seu pai defendendo o direito dos grevistas, em Omolu pedindo vingança na noite de 

macumba” (AMADO, 1937, p. 87), isto é, o estupro, possuir o corpo da “negrinha”, seria a 

solução momentânea para os problemas e o pesar que o afligia naquele momento.  

Observando as emoções da “negrinha”, que são descritas ao longo da perseguição, é 

um fato que ela possui muito medo do ser que a persegue “Ia um silêncio por todo cais, só 

chiar da areia sob os passos deles fazia estremecer de medo o coração da negrinha e de 

impaciência o coração de Pedro Bala” (AMADO, 1937, p. 88), medo versus impaciência, a 

vítima sendo “caçada” no areal e o agressor sedento por sexo perseguindo sua “presa”. 

Quando a “negrinha” é alcançada e derrubada no areal “O rosto da negrinha era de terror” 

(AMADO, 1937, p.88), quer dizer, trata-se da descrição de uma cena de abuso sexual e não 

que as “negrinhas” se entregavam para seus perseguidores no areal.  

 Acrescenta-se ainda, que ao tratar-se do crime do estupro, algumas situações são 

levadas em conta pela Cultura do Estupro, uma delas é: o julgamento que se faz da vítima 

alegando que a culpa do abuso sexual se dá pelo fato de ela se encontrar em um lugar 

inapropriado para uma “mulher honesta”, visto que, uma das condutas que essas mulheres 

desse grupo deveriam ter era nunca andar desacompanhada, coisa que a “negrinha” não faz. 

Na narrativa, o narrador insere a culpa na “negrinha”, alegando que ali seria um lugar 
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conhecido de casos de sexo entre malandros e “negrinhas”, “Não sabia que a areia das docas é 

a cama de amor de todos os malandros, de todos os ladrões, de todos marítimos, de todos os 

Capitães da Areia, de todos os que não podem pagar mulher e têm sede de um corpo na cidade 

santa da Bahia?” (AMADO, 1937, p. 88). 

Esse hábito de julgar a rua como espaço de desvio fazia parte do imaginário social da 

época: 

  
A rua simbolizava o espaço do desvio, das tentações, devendo as mães pobres, 
segundo os médicos juristas, exercer vigilância constante sobre suas filhas, nesses 
novos tempos de preocupação com a moralidade como indicação de progresso e 
civilização (PRIORE, 2015, p. 365). 
 

   

Atentando para o que se pensava na época, sobre a depravação que a rua poderia gerar 

às moças, percebe-se que a narrativa compactua com as ideologias da época, uma vez que se 

leva em conta o fato do lugar no qual a “negrinha” se encontrava como fator que levou a 

menina a ser estuprada. Assim, nota-se que as ideologias estão presentes nos textos de ficção, 

mas não como núcleo vivo do texto literário: “As ideologias ou macrorretóricas estão 

presentes no texto de ficção, como na conversa cotidiana, mas não são núcleo vivo, o fogo, a 

alma da sua poeticidade, que é intuitiva, figural e imaginária” (BOSI, 2013, p. 250).  

Posteriormente, o narrador comenta acerca da inocência da “negrinha”, pois ainda era 

uma criança, recentemente fizera quinze anos assim como Pedro Bala, não conhecia o que 

corriqueiramente acontecia naquele percurso que ela fazia. Todavia, mesmo alegando 

desconhecimento da “negrinha” do que acontecia naquela rua, Pedro Bala, após estuprá-la, 

sente remorso pelo ato cometido e pensa que não gostaria de ter cruzado com “negrinha” 

naquele dia, “Queria não a ter encontrado [...]” (AMADO, 1937, p. 92), ou seja, o motivo do 

estupro foi a “negrinha” ter cruzado com o seu agressor em um mau dia, ela estava no lugar 

errado na hora errada, novamente a vítima sendo culpada das práticas de estupro.  

Outro ponto que é avaliado em crimes sexuais é levar em conta como a vítima se 

vestia, considerando que isso é um fator que impulsiona atos libidinosos no agressor. Na 

narrativa, como a vítima se vestia é descrito como elemento que estimula a perseguição, “Mas 

os seios saltavam pontiagudos e as nádegas rolavam no vestido, porque os negros mesmo 

quando estão andando naturalmente é como se dançassem. E o desejo cresceu deu Pedro Bala, 

era um desejo que nascia da vontade de afogar a angústia que o oprimia” (AMADO, 1937, p. 
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87). Dessa forma, quando se trata da representação deste tipo de violência, a obra não entra 

em um viés de contranarrativas, mas sim existe uma propagação de valores patriarcais 

vigentes na sociedade da época, visto que perpetua valores que condenam as mulheres e 

justificam à violência dos homens nos crimes sexuais. Dessa forma, as linguagens sociais que 

compõem o romance são repletas de discursos que compactuam com valores que perpetuam 

uma violência ética que insere a culpa na vítima em casos de crimes sexuais. Acerca dos 

heterodiscursos nas narrativas, Bakhtin afirma: 

 
 
Limito-me, por isso, a um breve comentário do sentido do heterodiscurso, por ser ele 
que congrega as linguagens sociais que sedimentam a forma romanesca e ser um 
conceito central em toda a teoria do romance de Bakhtin. [...] O conceito está ligado 
à concepção bakhtiniana de mundo como acontecimento, de realidade como 
processo de formação, como o ser constituindo-se pelo discurso (BAKHTIN, 2015, 
p. 12). 

 

Na narrativa, há uma justificativa para a vontade de Pedro Bala em abusar 

sexualmente da “negrinha”: “Pedro Bala a queria porque há muito sentia os desejos de 

homem e conhecia as carícias do amor” (AMADO, 1937, p. 88), ou seja, pelo fato de já 

conhecer o sexo era natural que sentisse desejo, já para a “negrinha” a sua recusa e tentativa 

de fuga era justificada como maneira de se manter virgem, se guardar para quem a amasse: 

“Ela não o queria porque fazia pouco que se tornara mulher e pretendia reservar seu corpo 

para um mulato que a soubesse apaixonar. Não o queria entregar assim ao primeiro que a 

encontrasse no areal” (AMADO, 1937, p.88 e 89). Essa defesa e valorização da virgindade 

trata-se da representação de um valor da época que vem sendo retratado na narrativa uma vez 

que as mulheres “Estavam impedidas do exercício da sexualidade antes de se casarem e, 

depois, deveriam restringi-la ao âmbito desse casamento” (PRIORE, 2015, p. 363).  

A “negrinha”, após ser alcançada na perseguição, olha para os lados em busca de 

ajuda, mas estava sozinha, em seguida, Pedro Bala passa a acariciar os seus seios e, segundo o 

narrador, a “negrinha”, em meio ao terror, sente uma excitação devido ao toque de Pedro 

Bala:  

Pedro Bala acariciava seus seios e ela, no fundo de seu terror, começava a sentir um 
fio de desejo, como um fio de água que corre entre montanhas e vai engrossando aos 
poucos até se transformar em caudaloso rio. E isso fez com que crescesse o seu 
terror. Se ela não resistisse contra o desejo e deixasse que ele a possuísse, estaria 
perdida, iria deixar uma mancha de sangue no areal, da qual ririam os estivadores na 
madrugada seguinte (AMADO, 1937, p.89). 
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Para a narrativa, a “negrinha” (após ser perseguida e estar nas mãos de um estranho 

em um lugar que não há pessoas para socorrê-la) preocupa-se somente com a sua virgindade e 

ser malvista na sociedade se perdê-la, ela sente desejo de se entregar para o seu agressor, 

porém seria vergonhoso para a sua reputação de menina virgem. O que passa em seu 

imaginário, pela ótica do narrador, é que se tornaria motivo de chacota o sangue que ilustra a 

perda de sua virgindade espalhado no areal. Acerca da valorização da virgindade e da 

vergonha de não ser mais virgem, esses valores ilustram uma concepção dessa época: 

 
 
A honra da mulher constitui-se em um conceito sexualmente localizado do qual o 
homem é o legitimador, uma vez que a honra é atribuída pela ausência do homem, 
através da virgindade, ou pela presença masculina no casamento. Essa concepção 
impõe ao gênero feminino o desconhecimento do próprio corpo e abre caminhos 
para a repressão de sua sexualidade. Decorre daí o fato das mulheres manterem com 
seu corpo uma relação matizada por sentimentos de culpa, de impureza, de 
diminuição, de vergonha de não ser mais virgem, de vergonha de estar menstruada e 
etc. (PRIORE, 2015, p. 389). 
 

 

Na sequência, vislumbra-se nessa narrativa, a luta da “negrinha” em defesa de sua 

virgindade, devido aos valores presentes na sociedade que impediam as mulheres de serem 

donas de seus corpos, mantendo-se virgens até o casamento. Há ainda, a representação desse 

enunciado vivo no qual a obra estava emergida, representando a consciência socioideológica 

do entorno. Por isso, devido a essa pretensão de se manter virgem, ela morde a mão de Pedro 

Bala e foge novamente, mas é pega em seguida, e em decorrência desse fato, Pedro Bala além 

de desejo é tomado por uma raiva, pelo fato dela ter tentado escapar de suas “garras”.  

Após ser capturada novamente, existe um diálogo no qual a “negrinha” expõe a sua 

vontade de se manter virgem e ausência de pretensão de ter relações sexuais com o 

protagonista: 

Ela agora repetia num refrão:  
- Me deixa, desgraçado... Me deixa, desgraçado...  
Ele suspendeu as saias pobres de chita, apareceram as duras coxas da negra. Mas 
estavam uma sobre a outra e Pedro Bala tentou separá-las. A negrinha reagiu de 
novo, mas como o menino a estava acariciando e ela sentiu a chegada impetuosa do 
desejo, não o xingou mais, senão que disse num pedido angustioso:  
- Me deixa, que eu sou virgem. Tu pode ser bom, não me querer. Depois tu encontra 
outra. Eu sou donzela, tu vai me fazer mal.  
Ele olhou, ela estava chorando de medo e também porque sua vontade estava 
enfraquecendo, seus peitos estavam intumescidos.  
- Tu é donzela mesmo?  
- Juro por Deus Nosso Senhor, pela Virgem -beijava os dedos postos em cruz.  
Pedro Bala vacilava. Os seios da negrinha intumescidos sob seus dedos. As coxas 
duras, a carapinha do sexo.  
- Tu tá falando a verdade? - e não deixava de acariciá-la.  
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- Tou, juro. Deixa eu ir embora, minha mãe tá me esperando.  
 

Apesar de proferir várias vezes a negativa, a fala da “negrinha” parece não ser audível 

aos ouvidos do agressor. O seu “não” é um signo inexistente, a narrativa torna os atos de fala 

da “negrinha” “indizíveis” (SOLNIT, 2017, p. 79), o que acontece diversas vezes em casos de 

crimes sexuais: 

 
A violência contra as mulheres muitas vezes se dá contra as nossas vozes e as nossas 
histórias pessoais. É uma recusa das nossas vozes e do que significa uma voz: o 
direito de autodeterminação, de participação, de concordância ou divergência, de 
viver e participar, de interpretar e narrar. Um marido bate na mulher para silenciá-la, 
um namorado ou um conhecido estuprador impede que o “não” da sua vítima 
signifique o que deveria significar, isto é, que a jurisdição sobre o corpo pertence 
apenas a ela. [...] (SOLNIT, 2017, p. 30). 
 

 

A “negrinha” “resistia e o xingava, e mordia, batia suas frágeis mãos no peito de Pedro 

Bala” (AMADO, 1937, p. 89), mas para ele isso era “chiquê” (AMADO, 1937, p.89) que as 

mulheres faziam pois tinham um amante a esperá-las, não acreditava que ela fosse virgem, 

achava que se tratava de um joguinho, que ela estava se fazendo de difícil. Há uma recusa de 

aceitar a voz da “negrinha” e suas várias ações representadas pela sucessão de verbos 

presentes no excerto indicam uma relutância da vítima, uma tentativa de defender a sua 

vontade, porém na narrativa, diante do contexto da violência sexual, o “não” da vítima não 

significa o de deveria significar, mas sim é um “chiquê” das mulheres. Dessa forma, a 

narrativa ilustra um discurso que é social, visto que: 

 
 
É cultural e dominante a ideia de que o “não” da mulher faz parte de um ritual de 
sedução. A concepção da sexualidade dominante de longa duração inscreve um jogo 
cultural que já é perverso, um jogo cultural em que o corpo feminino aparece como 
sacrifical (MACHADO, 2004, p. 43). 

 

 Nessa passagem, a imagem do objeto é penetrada por esse jogo dialógico de intenções 

verbalizadas que se entrelaçam, representando esse imaginário de silenciamento feminino em 

contextos sexuais e de violência. E apesar de Solnit (2017) e Machado (2004) concentrarem 

suas discussões em situações da realidade, o prosador ficcional também pode representar essa 

consciência social, uma vez que: 

 
 
[...] o prosador ficcional, a quem o objeto começa por revelar exatamente essa 
variedade heterodiscursiva social de seus nomes, definições e avaliações. Em vez da 
plenitude virginal e da inesgotabilidade do próprio objeto, revela-se para o prosador 
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a diversidade de vias, caminhos e sendas nele estendidos pela consciência social 
(BAKHTIN, 2015, p. 51). 
 
 

Além disso, durante a narrativa, Pedro Bala não é descrito com características que 

demonstrem que ele tenha problemas mentais, que sente prazer na dor ou algo do tipo. 

Durante a violência sexual, o protagonista demonstra querer que a vítima sinta prazer, que 

queira se relacionar sexualmente com ele, construindo uma visão repleta de erotização de um 

crime, o estupro: “E agora fazia por acariciá-la, queria dominar sua raiva, fazer com que ela 

sentisse desejo. Suas mãos desciam ao longo do seu corpo, deitou-a com esforço” (AMADO, 

1937, p. 90). Na sequência: 

 
 
Ele suspendeu as saias pobres de chita, apareceram as duras coxas da negra. Mas 
estavam uma sobre a outra e Pedro Bala tentou separá-las. A negrinha reagiu de 
novo, mas como o menino a estava acariciando e ela sentiu a chegada impetuosa do 
desejo, não o xingou mais, senão que disse num pedido angustioso:  
- Me deixa, que eu sou virgem (AMADO, 1937, p. 90).  
 

 

Assim, ela começa a chorar de medo, pois “sua vontade estava enfraquecendo” 

(AMADO, 1937, p. 90), isto é, a narrativa descreve que a “negrinha” ficou excitada durante o 

assédio sexual do protagonista. Este último sente pena: “Chorava, e Pedro Bala tinha pena, 

mas o desejo estava solto dentro dele” (AMADO, 1937, p. 90), a oração adversativa que vem 

posteriormente ao momento que remete a essa emoção de compaixão para com a vítima é 

desconsiderada pois o desejo fala mais alto, então, ele faz uma proposta:  

 

Então propôs ao ouvido da negra (e fazia cócegas a língua dele):  

- Só boto atrás.  

- Não. Não.  

- Tu fica virgem igual. Não tem nada.  

- Não. Não, que dói (AMADO, 1937, p. 90). 

 

Atentando para o excerto, observa-se a tentativa de ilustrar que a personagem abusada 

não sente somente horror e dor, muito pelo contrário sente cócegas e prazer. Além disso, no 

mesmo excerto nota-se que a vontade do Outro, entendido como feminino e ser violentado 
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sexualmente, não é considerada neste diálogo (que mais parece um monólogo, uma vez que as 

considerações da “negrinha” não são aceitas/atendidas). 

 

Mas ele a acarinhava, uma cócega subiu pelo corpo dela. Começou a compreender 
que se não o satisfizesse como ele queria, sua virgindade ficaria ali. E quando ele 
prometeu (novamente sua língua a excitava no ouvido) se doer eu tiro... ela 
consentiu.  

- Tu jura que não vai na frente?  

- Juro. (AMADO, 1937, p. 90) 

  

 Nesse prisma, o que difere esse excerto do anterior é que conclui-se que não foi o 

desejo que levou ela a “consentir” (por mais que pareça que é isso que as considerações do 

narrador acerca dos pensamentos da personagem queira fazer o leitor pensar), ela é obrigada a 

aceitar o que Pedro Bala estava a propor pela necessidade de se manter virgem, visto que a 

sociedade cobra essa ausência de atividade sexual das mulheres (essa necessidade de manter-

se virgem), o que é diferente quando se trata do sexo oposto. Essa defesa da virgindade ilustra 

valores presentes naquela época, sobre as construções sociais que julgam a sexualidade da 

mulher vigentes no Brasil no final do século XIX e início do século XX, assim, é válido 

ressaltar: 

 
 

Esse quadro configura uma modalidade de violência que, embora não compreenda 
atos de agressão física, decorre de uma normatização cultural, da discriminação e 
submissão feminina. Assim, permaneceriam as mulheres por longo tempo sem poder 
dispor livremente de seu corpo, de sua sexualidade, violência que se constitui fonte 
de múltiplas outras violências. Quanto aos homens, estimulou-se o livre exercício de 
sua sexualidade, símbolo de virilidade, na mulher tal atitude era condenada, 
cabendo-lhe reprimir todos os desejos e impulsos dessa natureza. [...]Afinal, 
“pureza” era fundamental para a mulher, num contexto em que a imagem da Virgem 
Maria era o exemplo a seguir (PRIORE, 2011, p. 390). 
 

 

Pode-se notar que a narrativa ilustra a linguagem própria da geração, pois cada 

momento convive com as linguagens de sua época e essa língua não é um sistema gramatical 

abstrato, é histórica e repleta de assimilações ideológicas, como afirma Bakhtin (2015), ou 

seja, a narrativa expõe, por meio dos seus heterodiscursos, esses valores que condenam os 

desejos e impulsos sexuais femininos e estimula os masculinos.  

Na narrativa, não houve consentimento por parte da “negrinha”, houve o medo de 

perder a virgindade e não ser mais considerada/valorizada pela sociedade, ilustrando a 
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normatização cultural da discriminação e da submissão feminina. Além disso, o fato da 

“negrinha” possuir desejo durante o assédio e abuso sexual e consentir ilustra que “O texto, 

como lugar de ritmos respiratórios, é onde a pulsão inscreve sua pulsação, mimetizando 

eroticamente os movimentos corporais criadores de um outro corpo erótico, nascido desse 

sopro de desejo” (BRANCO, BRANDÃO, 1995, p. 57), trata-se da construção estético-erótica 

do corpo feminino como uma generificação, um estereótipo literário.  

O excerto a seguir mostra uma série de valores que inserem uma generificação na 

construção do corpo e da personagem feminina, são eles: a erotização do estupro, a ideia de 

dor feminina servir de gatilho para impulsionar o desejo masculino, o estereótipo de mulher 

louca. Este último é evidente na passagem a seguir: 

 
Mas depois que tinha se satisfeito pela primeira vez (e ela gritara e mordera as 
mãos), vendo que ela ainda estava possuída pelo desejo, tentou desvirginá-la. Mas 
ela sentiu e saltou como uma louca:  

- Tu não te contenta, desgraçado, com o que me fez? Tu quer me desgraçar?  

E soluçava alto, e levantava os braços, estava como uma louca, toda sua defesa eram 
seus gritos, suas lágrimas, suas imprecações contra o chefe dos Capitães da Areia. 
(AMADO, 1937, p. 91). 

 

Observando esse último ponto (a mulher louca), visão da sociedade que apresenta a 

mulher como aquela que é “instável”, sempre serviu para inferiorizá-la, seja em contextos 

sociais, seja em contextos sexuais. A reação da “negrinha”, agir como “louca”, apesar de 

ilustrar a ideia de sexo não consentido, reforça o estereótipo da mulher descontrolada. É fato 

que “[...] o discurso masculino sobre a mulher é autoritário e funda-se sobre um narcisismo 

opressor que a rejeita, caso ela não se condicione a imagem refletida pelo homem” 

(BRANDÃO, 2006, p. 122), isto é, o conceito de loucura é uma representação masculina na 

qual ou a mulher reflete a imagem masculina solicitada ou perde-se no vazio da loucura e da 

marginalização.  

Após essa reação de “loucura” novamente a “negrinha” é comparada a um animal: 

“Mas para Pedro a maior defesa da “negrinha” eram os olhos cheios de pavor, olhos de animal 

mais fraco que não tem forças para se defender” (AMADO, 1937, p. 91), agora um animal 

que desperta remorso e compaixão no protagonista, antes era uma “presa” que despertara 

“fome” e pulsões sexuais. Anteriormente o desejo falara mais alto, após ter se satisfeito, o 

remorso toma conta de seu ser. Sendo assim, “[...] a vitimação da mulher, percebida como 

frágil e incapaz de desejar, do lado masculino, estaria a razão, a coragem e a lei, do lado 
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feminino, as lágrimas e a loucura” (BRANDÃO, 2006, p. 128), apesar desse comentário de 

Brandão remeter aos cânones românticos, há uma parecença com a obra em análise, pois 

trata-se do discurso do homem sobre a mulher, a definindo como frágil/louca e o garoto como 

o Outro que julga e age segundo as suas pulsões, como possuidor do direito sobre o corpo 

feminino, como a lei que define o que é certo ou errado.  

 Apesar de sua atitude de “louca” e a tristeza reforçar o descontentamento pela situação 

(o abuso), o narrador afirma que antes e durante o estupro ela possuía desejo, por isso aceitou 

o que Pedro Bala propôs, agora que não tinha mais vontade para o sexo, só queria manter-se 

virgem: “Agora que as mãos dele, os lábios dele, o sexo de Pedro, não tocavam mais nas 

carnes dela, seu desejo desaparecera e pensava unicamente em defender sua virgindade” 

(AMADO, 1937, p. 91), ou seja, na narrativa a “negrinha” é tomada pelo desejo. Partindo 

para as discussões de Bakhtin (2011), a prosa, diferente da poesia, materializa os impasses 

dialogizados, quer dizer, representa ideais de determinada época e essa construção ficcional 

do crime de estupro servem para perpetuar a violência e restringir a liberdade, uma vez que: 

 
 
A ampla presença da violência de gênero e da violência sexual serve para restringir a 
liberdade e a confiança daquelas que têm que viver num mundo em que as ameaças 
compõem o pano de fundo de suas vidas, uma nota de rodapé a cada página, uma 
nuvem nublando todos os céus. [...] O fato de muitos homens acreditarem que têm o 
direito e a necessidade de controlar as mulheres, pela violência ou por qualquer 
outro meio, revela muito sobre os sistemas de crença que adotam e sobre a cultura 
em que vivemos (SOLNIT, 2017, p. 47). 
 

 

Trata-se da representação da violência por meio de uma língua, que na verdade são 

línguas dos heterodiscursos e essas “línguas” podem ser confrontadas, podem contradizer, 

servem para a orquestração do tema, expressar intenções e avaliações. É fato que a obra não 

tem como tema principal a representação da violência sexual, ela ilustra várias violências 

cometidas contra esses garotos abandonados que vivem de furtos, inserindo uma série de 

críticas acerca dessa realidade e observando esses garotos sob uma ótica que se objetiva a 

contradizer ideais propagados acerca desse grupo marginalizado. Entretanto, quando passa 

ilustrar as mulheres negras e pobres também desprotegidas, assim como os garotos do 

trapiche, a combinação dos heterodiscursos não contradizem ou criticam esse imaginário de 

exploração sexual que essas mulheres estão sujeitas.  
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Reforça-se que a “negrinha”, como foi exposto, posteriormente ao abuso sexual possui 

uma raiva, durante este momento, ela roga pragas para ele quando se distancia de Pedro Bala:  

- Peste, fome e guerra te acompanha, desgraçado. Deus te castiga, desgraçado. Filho 
de uma mãe, desgraçado, desgraçado - sua voz solitária atravessa a rua, abalava 
Pedro Bala.  

Ela, antes de desaparecer na esquina, cuspiu no chão num supremo desprezo e ainda 
repetiu:  

- Desgraçado... Desgraçado. 

Primeiro ele ficou parado, depois deitou a correr no areal ia como se os ventos o 
açoitassem, como se fugisse das pragas da negrinha. E tinha vontade de se jogar no 
mar para se lavar de toda aquela inquietação, a vontade de se vingar dos homens que 
tinham matado seu pai, o ódio que sentia contra a cidade rica que se estendia do 
outro lado do mar, na Barra, na Vitória, na Graça, o desespero da sua vida de criança 
abandonada e perseguida, a pena que sentia pela pobre negrinha, uma criança 
também (AMADO, 1937, p. 92). 

 

 

 Na narrativa após a excitação veio a loucura, a fúria, posteriormente sua voz 

desaparece ao virar a esquina. Porém, por mais que sua voz se extinga ao dobrar a esquina, ela 

causa remorso em seu agressor.  

Assim, verifica-se que Pedro Bala, após o desejo, é tomado pelo remorso, mas essa 

consciência culpada é logo relacionada ao fato de ele sofrer também várias violências, 

tratando-se de um ciclo vicioso de violência em cadeia. Assim, a consciência culpada do 

abuso sexual se dissipa e o capítulo finaliza com uma reflexão acerca da condição marginal do 

protagonista e isso acontece nesse trecho e em alguns outros excertos que justificam o 

comportamento dos meninos pelo fato do problema social que eles vivem. Não há 

responsabilidade, a culpa é da vida, “Mesmo porque eles não tinham culpa. A culpa era da 

vida” (AMADO, p. 107), renomeia-se estupro que agora passa a se chamar sofrimento.  

 
É sempre possível dizer “Ah, sofri um tipo de violência e isso me dá a permissão 
para agir de acordo com o signo da ‘autodefesa’”. Muitas atrocidades são cometidas 
sob o signo da “autodefesa”, que, justamente por obter uma justificativa moral 
permanente para retaliação, não conhece um fim e não pode ter fim. Tal estratégia 
desenvolveu uma maneira de renomear agressão como sofrimento, e assim oferece 
uma justificativa infinita para a sua agressão (BUTLER, 2015, p. 131). 
 
 

Além disso, após o abuso e antes da “negrinha” sumir ao virar a esquina, ele reflete 

que melhor seria não a ter encontrado: “Queria não a ter encontrado, não ter encontrado 

também João de Adão nem ter ido ao Gantois” (AMADO, 1937, p. 92). Desse modo, há uma 
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ausência de culpabilidade por parte do agressor e a responsabilidade do ato sendo inserida 

para a “negrinha”. E, esse era o pensamento da época “Mulheres solteiras que se deixassem 

desvirginar perdiam o direito a qualquer consideração e, no caso de uma relação ilegítima, 

não se sentiam os homens responsabilizados, devendo as mulheres arcarem com o peso das 

consequências do ‘erro’” (PRIORE, 2011, p. 390). 

 Nessa narrativa, outro abuso sexual relatado é o do Sem-Pernas. Tudo começa quando 

Sem-Pernas vai até casa de Vitalina (a solteirona de quarenta e cinco anos) para pedir um 

trabalho quando, na verdade, queria saber onde ela guardava os objetos de valor para furtá-

los. Enquanto o menino trabalhava para ela durante o dia, a noite Vitalina “atacava” o garoto:  

 
 
A mão deslizava, passava no seu peito, na sua barriga, agora segurava manso no seu 
sexo. Sem-Pernas despertou completamente, mas ficou de olhos fechados. A 
solteirona machucava seu sexo, se encostava contra ele. Estava de camisa de dormir, 
suspendeu a camisa, botou a mão de Sem-Pernas no seu corpo, Sem-Pernas se 
encostou nela (AMADO, 1937, p. 231). 
 

  

Na descrição desse assédio sexual, na narrativa, Sem-Pernas se vê tomado pelo desejo 

de possuir a “solteirona”, contudo essa libido vai se tornando em uma raiva pois Vitalina 

nunca proporciona um “gozo completo, uma satisfação total. A solteirona quer uma migalha 

de amor” (AMADO, 1937, p. 231). E mesmo com essa raiva e sabendo onde ela escondia os 

pertences, ele se vê preso àquela situação pois “Quando conseguia uma negrinha no areal era 

com a ajuda dos outros, era à força” (AMADO, 1937, p.232) e com Vitalina era diferente, ela 

que o procurava todas as noites. Contudo, devido à pressão de Pedro Bala diante da demora 

de Sem-pernas em dizer onde se encontrava os pertences de valor da Vitalina e após várias 

noites nessa mesma situação, diante do fato da “solteirona” que [...] não cede a “sua honra” 

(AMADO, 1937, p. 233), ele dá prosseguimento ao plano e leva a chave onde se encontravam 

os objetos de valor e, posteriormente, os meninos furtam Vitalina. Dessa forma, observa-se 

outra situação de abuso sexual na qual a vítima se vê possuída por um desejo louco que 

domina o seu corpo infante, é a arte celebrando o estupro como triunfo da vontade, como algo 

erótico que desperta prazer. Essa passagem também traz à tona novamente questões sobre 

honra feminina, uma vez que o narrador ilustra que Viltalina não se entrega porque não quer 

ceder à sua honra.  

Outro fator importante a se levar em conta nessa narrativa é que na sua descrição os 

elementos que caracterizam várias mulheres são o seu corpo e/ou a sensualidade, muitas 
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vezes, são os primeiros elementos a serem visualizados pelo Outro masculino. Por exemplo: 

Dalva é descrita pela sensualidade de sua face, a “negra velha” após a apresentação de sua 

função “vendia laranjas” (AMADO, 1937, p. 82) e suas vestes, é apresentada sua “peitama”, a 

mulher que eles recolhem o embrulho em sua casa em troca de alguns trocados questiona-se 

se ela é “boa”, a “negrinha” que foi estuprada por Pedro Bala, após visualizar o seu “vulto”, 

indaga-se acerca da sua idade e, em seguida, observa-se seu corpo, a empregada da casa de 

dona Ester (mulher que queria criar o Sem-Pernas) é descrita primeiramente pelos “seios 

alvos [que] apareciam sob o decote” (AMADO, 1937, p. 114). 

Dando continuidade, Dora (que faz par romântico com o protagonista) após ser 

apresentada sua idade, leva-se em conta os seios que já apareciam no vestido e, ao se tornar 

órfã, no momento em que busca trabalho e abrigo para ela e para o irmão, é avaliada pelos 

homens a quem recorre pelo seu corpo, o guarda “que a informou olhou para os seios que 

nasciam” (AMADO, 1937, p. 165), na casa de Laura (freguesa de sua mãe) é atendida pelo 

seu filho que: 

Espiava os seios mal nascidos de Dora, os pedaços de coxas que apareciam sob o 
vestido. Perguntou:  

- O que é que você quer? 

- Eu queria falar com dona Laura. Sou filha de Margarida, que foi lavadeira dela... 
Não vê que ela morreu... 

 O rapaz não despregava os olhos dos seios de Dora. Era bonita a menina, de olhos 
grandes, cabelo muito loiro, neta de italiano com uma mulata. Margarida dizia que 
ela puxava ao avô, que também tinhas os cabelos muitos loiros e um bigodão bem 
tratado. Dora baixou os olhos porque o rapaz não tirava os dele dos seus peitos. Ele 
também se desconcertou, falou para a empregada: 

-Vá chamar mamãe... 

- Sim, senhor.  

O rapaz puxou um cigarro, acendeu. Jogou a fumaça para cima, estendendo o beiço, 
deu mais uma espiada para os peitos de Dora:  

- Você está procurando emprego? 

- Tou, sim senhor.  

O vento levantou um pouco o vestido dela. Ele teve pensamentos canalhas ao ver o 
pedaço de coxa. Já se sonhava na cama, Dora trazendo café da manhã, a safadeza 
que se seguiria. (AMADO, 1937, p. 165 - 166) 
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Analisando o excerto, observa-se que ele teve pensamentos canalhas ao ver o pedaço 

de coxa da menina, além disso: “O rapaz ainda espiou as nádegas que apareciam redondas sob 

o vestido apertado” [...], “Tinha uns peitos muito bons.” (AMADO, 1937, p. 167). 

 E quando Dora chega ao trapiche também é avaliada pelo seu corpo:  

Boa-Vida riu um riso largo. Empinou o corpo: 

-É um peixão... 

Sem-Pernas riu seu riso burlão, apontou os outros: 

- Tá tudo como urubu em cima da carniça... 

Dora se chegou para junto de Zé Fuinha, que acordara e tremia de medo. Uma voz 
disse entre os meninos: 

- Professor, tu tá pensando que a comida é só pra tu e pra João Grande? Deixa pra 
nós também...  

Outro gritou: 

- Já tou com ferro em brasa...  

Muitos riram. Um se adiantou, mostrou o sexo para João Grande  

-Vê como a bichinha está, Grande. Doidinha... 

João Grande se pôs na frente de Dora. Não dizia nada, mas puxou o punhal. Sem-
Pernas gritou:  

- Tu assim não arranja nada. Ela tem que ser pra todos. 

Professor replicou: 

-Não tá vendo que é uma menina... 

-Já tem peito! – gritou uma voz. (AMADO, 1937, p. 170) 
 

É perceptível no excerto que, no momento em que Dora é assediada, havia meninos 

(João Grande e o Professor) que não a observavam como simples objeto de desejo e de 

descarga de pulsões carnais, eles tentam recebê-los (Dora e seu irmão Zé Fuinha) no grupo e 

defendem-na diante da situação de assédio afirmando que se tratava de uma menina e que ela 

era semelhante a eles: “Tu não vê que é uma menina? Tu não tá vendo? (AMADO, 1937, p. 

172), “-Eu sempre tive contigo, Bala. Sou teu amigo, mas ela é uma menina, fui eu e o 

professor que trouxe ela. Eu sou teu amigo, mas se tu vier eu te mato. É uma menina, 

ninguém faz mal a ela...” (AMADO, 1937, p. 172), “O pai dela, a mãe dela morreu de bexiga. 

A gente encontrou ela, não tinha onde dormir, a gente trouxe ela. Não é uma puta, é uma 



92 

 

menina, não vê que é uma menina? Ninguém toca nela, Bala” (AMADO, 1937, p. 172). Após 

essas afirmações de João Grande “Agora Pedro Bala olhava Dora com outros olhos” 

(AMADO, 1937, p. 172). Dora é vista com outros olhos após ser declarada sua pureza infante 

e pelo fato de não ser uma “puta”.  

É importante reforçar que nem todas as personagens são descritas pelo seu corpo ou 

erotismo, como é o caso da mãe de santo Don’Aninha, Margarida (a mãe de Dora), Dona 

Ester (mulher que acolhe o Sem-Pernas em sua casa e trata-o como filho), e Dora que após ser 

avaliada pelo seu corpo, como foi exposto, os meninos do trapiche avaliam Dora de outra 

forma, passando a receber características maternas (cuidadora dos meninos, responsável por 

afazeres considerados femininos) “Enfiou a linha, deu um nó numa das pontas. Gato disse 

para Professor: - Só mulher é que sabe fazer esse troço” (AMADO, 1937, p. 174); 

posteriormente recebe aspecto de irmã dos meninos, pelo fato de se assemelhar a eles 

(características expostas como masculinas na narrativa, como: correr, saquear, brigar, etc) 

“Falavam na coragem de Dora, que brigara igual a um menino. “Igual a um homem”, 

(AMADO, 1937, p. 189) e, depois, é avaliada como noiva, digna do amor de Pedro Bala, 

diferente das “negrinhas” (“mulher honesta”) “Não ria como as negrinhas do areal um riso 

insolente de convite, um riso de dentes apertados de desejo. Seu rosto era sério, parecia o 

rosto de uma mulherzinha muito digna” (AMADO, 1937, p. 180).  

A personagem Dora possui uma série de características tradicionais femininas 

perpetuadas pelo patriarcado, responsável pelos afazeres domésticos, “mulher anjo” que é 

digna de respeito, diferente da “mulher sedutora” ou “mulher megera” e, quando apresenta 

traços de protagonismo, ações equivalentes a dos meninos do trapiche é considerada 

semelhante a um homem e não uma “mulher-sujeito”. Outro aspecto que é valido ressaltar 

acerca da descrição de Dora é que, após sua morte, ela é considerada uma mulher valente 

sendo comparada com Rosa Palmeirão que “era uma mulher do mar” (AMADO, 1937, 

p.249), e com Maria Cabaçu mulher de coragem que “Dava nos homens que a achavam feia” 

(AMADO, 1937, p. 249). Na narrativa, essas duas mulheres haviam se tornado santas nos 

candomblés, já Dora se tornara estrela pois ela “Tão valente que antes de morrer, mesmo 

sendo uma menina, se dera ao seu amor, por isso virou uma estrela no céu” (AMADO, 1937, 

p. 218), diferente das outras mulheres que haviam se tornado alvo de adoração nos 

candomblés pelas suas demonstrações de força e por serem consideradas “De braços 

musculosos como homens, como grevistas” (AMADO, 1937, p. 249). 
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Enfim, Dora se tornara estrela, coisa, segundo a narrativa, que nunca havia acontecido. 

Uma mulher se tornar estrela, ou possuir uma estrela em lugar de coração, só homens 

possuíam esse feito, mas Dora conseguira, pelo fato de ter sido mais valente que elas pois, 

mesmo sendo apenas uma menina, vivera como os Capitães da Areia e isso era como ser 

“igual a um homem valente” (AMADO, 1937, p. 250), fora mãe, irmã e depois se entregou 

para Pedro Bala mesmo desfalecendo. Logo, pode-se perceber que as mulheres denominadas 

como sujeito se assemelham a homens, e, o fato de se entregar mesmo estando prestes a 

morrer é tido como valoroso, característica que remete a força e valentia.  

Outra personagem que, a princípio, não é descrita pelos seus atributos físicos é 

Vitalina (mulher que assedia sexualmente de Sem-Pernas), descrita como rica, feia e nervosa, 

posteriormente, ao se insinuar para o garoto, enquanto ele estava fazendo-se de criança 

carente em sua casa, mas planejando furtá-la, ele passa a observar seu corpo: “[...] ela se 

curvou, ele viu os seios grandes. Mas não pensou que ela estivesse lhe mostrando” (AMADO, 

1937, p. 230). Pensando nesses dados, é importante discutir sobre essa representação feminina 

que parece representada por forma de dicotomias: as “santas” e as “putas” ou “mulher-anjo” e 

“mulher-imoral”.  

 
 
[...] símbolos culturais colocados à disposição das pessoas, símbolos estes que 
evocam múltiplas representações. Com muita frequência tais representações não são 
apenas diferentes, mas contraditórias. No que tange a mulher, seria interessante 
lembrar as imagens de “santa” e “puta” são contraditórias, mas não mutuamente 
excludentes. Ou seja, as duas representações podem servir para a mesma mulher. 
Isto, todavia, é raramente percebido, porquanto as representações se apresentam por 
formas de dicotomias (SAFFIOTI, 1992, p. 198). 
 
[...] As (os) crítica (os) feministas mostram como é recorrente o fato de as obras 
canônicas representarem a mulher a partir de repetições de estereótipos culturais, 
como, por exemplo, o da mulher sedutora, perigosa e imoral, o da mulher como 
megera, o da mulher indefesa e incapaz e, entre outros, o da mulher como anjo capaz 
de se sacrificar pelos que a cercam. Sendo que à representação da mulher como 
incapaz e impotente subjaz uma conotação positiva, a independência feminina 
vislumbrada na megera e na adúltera remete à rejeição e à antipatia (ZOLIN, 2009, 
p. 226). 
 

  

Seja qual for a nomenclatura escolhida, a mulher vai ser julgada pela sua sexualidade 

ou ausência dela. A “mulher de honra”, entendida como digna de respeito, não usufrui de sua 

sexualidade enquanto não é casada e mantêm-se casta ao casar. Já a mulher que é dona de seu 

corpo, que tem uma vida sexual ativa sofre uma condenação moral e, é entendida como 
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provocadora de desejos alheios, não sendo merecedora de respeito. E essas duas 

classificações, como foi visto, também são tratadas pela lei, quando se trata do crime de 

estupro, de maneiras distintas. 

Contudo, apesar de percebermos que categorias como beleza e sensualidade se 

fazerem presentes em diversas personagens femininas de Jorge Amado na obra em questão, é 

um fato que a maior parte das personagens descritas nas diversas obras de Jorge Amado 

possuem uma ausência quando se faz menção a descrição de seus corpos, como afirma Brivio 

(2010). Em seu estudo estatístico das obras do escritor baiano, somente 35,1% das mulheres 

são descritas pelo corpo, enquanto 64,9% demonstram uma total ausência da representação de 

seus corpos. Sendo assim, é importante reforçar que essa avaliação da mulher sendo feita, a 

priori, pela descrição de seu corpo não é uma característica recorrente na maioria de suas 

obras, todavia na obra analisada é um fato que sobre a avaliação do Outro masculino a mulher 

é descrita pela presença ou ausência de seios, pernas demarcadas e nádegas reboleantes.  

Faz-se importante expor outra categoria trabalhada por Brívio (2010), a presença ou 

não de corpo erotizado nas narrativas amadianas, segundo dados de sua pesquisa das 888 

personagens presentes nas obras de Jorge Amado somente 163 possuem uma descrição 

erotizada de seus corpos, isto é, somente 18,4% das personagens, o restante 81,6% (725 

personagens) há uma ausência da representação do corpo erotizado da mulher na narrativa.  

Sendo assim, é importante não generalizar os dados expostos nesta pesquisa tendo 

como base o todo das obras do autor em questão. Entretanto, é válido ressaltar que assim 

como a sociedade e a mídia estão sujeitas a sofrer influências e propagar discursos patriarcais 

e a Cultura do Estupro, a literatura não está imune a essa problemática, sendo necessário 

analisar com um olhar atento os discursos que buscam perpetuar essa prática e os 

contradiscursos que visam desconstruí-los, pois “a Cultura do Estupro afirma que o 

depoimento das mulheres não tem valor, não merece confiança; [...]” (SOLNIT, 2017, p. 30), 

dessa forma, deve-se avaliar as obras que compactuam com essa cultura, pois a literatura é 

produzida em uma língua que não é abstrata, é uma opinião concreta e heterodiscursiva sobre 

o mundo, não sendo neutra ou impessoal pois vem de contextos alheios, servida de intenções 

alheias.  
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4.2 FARIDA DENUNCIA (TERRA SONÂMBULA) 
 

Antes de discutirmos o estupro de Farida, presente no quarto caderno de Kindzu 

nomeado “A filha do céu”, é necessário atentar para a representação das várias violências 

vividas em um contexto de guerra (uma exploração que viola os bens, a tradição e o corpo dos 

seres da colônia). A narrativa também esboça como afastar essa exploração e destruição por 

meio da escrita e oralidade, uma vez que essas linguagens contribuem para construção e 

perpetuação de suas tradições.  

No segundo caderno da narrativa, com seu pai já morto, Kindzu apresenta a tradição 

da sua família que esboça uma cultura local do marido enquanto ser infiel, e a mulher que 

parecia já viver de sua viuvez antes mesmo da morte de Taímo, pois sabia muito bem como 

ser viúva devido às ausências do marido enquanto ser vivente. Porém, quando se encontra 

morto, o velho Taímo passa a ser fiel, já a esposa o “trai” no momento em que passa a se 

relacionar com outro, na narrativa essa situação de se relacionar com outro homem após a 

morte do parceiro configurava uma “traição” (COUTO, 1992, p. 45) para o defunto e para o 

filho. Apesar das aparições de Taímo configurarem eventos fantásticos e sobrenaturais, é um 

fato que nessa parte da narrativa é ilustrada uma tradição local patriarcal, na qual até após a 

morte do cônjuge a mulher encontra-se presa a uma perpétua relação de “fidelidade”, 

enquanto o homem não possui essa obrigatoriedade pois, enquanto vivo, pode ser um “vira-

gatas” (COUTO, 1992, p. 45). 

Além disso, partindo para os capítulos da obra, percebe-se que a tradição local, 

exposta nas histórias contadas por Tuahir, ilustra a presença da violência física contra as 

mulheres pelo simples fato delas serem bonitas. Por exemplo, no capítulo quinto, Tuahir conta 

a história de Rafaelão (seu primo) que casou com a moça mais bela, mas depois foi lhe pondo 

defeito, e “Um dia lhe riscava o rosto, outro lhe cortava os cabelos, outro ainda lhe queimava 

a pele” (COUTO, 1992, p. 85), logo, aquela bela mulher passou a despertar sustos ao invés de 

admiração. Muidinga se assustara com tamanha crueldade, porém o velho que conta história 

diz que “a mulher lhe dava muitos trabalhos diários” (COUTO, 1992, p. 85). É a violência 

sendo legitimada pela tradição, uma vez que Tuahir aconselha o jovem a namorar com uma 

mulher feia para não despertar cobiça dos demais ou que faça como o seu primo, case com 

uma bonita e, posteriormente, com uso da violência, transforme-a em uma mulher feia. 

 



96 

 

A nossa sociedade vive em permanente e generalizado estado de violência contra a 
mulher. Essa violência é silenciosa (eu preferia dizer que é silenciada) por razões de 
um alargado compadrio machista. Os níveis de agressão doméstica são enormes, os 
casos de violação são inadmissíveis, a violência contra as viúvas foi já reportada em 
livro, a violência contra as mulheres idosas acusadas de feitiçaria e, por isso, punidas 
e estigmatizadas (COUTO, 2011, p. 138). 
 

  

Por meio do fragmento, retirado de uma coletânea de ensaios de Mia Couto, nota-se o 

caráter de denúncia em seus textos argumentativos, todavia, percebe-se que seus textos 

narrativos também denunciam as várias violências que as mulheres são vítimas. Primeiro: a 

representação dessa mulher que deve se manter casta na viuvez, sendo condenada caso se una 

a outro homem; segundo: a representação da violência física que os homens cometem contra 

as mulheres pelo fato dessas mulheres serem belas e despertarem olhares e cobiça de 

terceiros; terceiro: a mãe de Farida que é condenada à morte pelo fato de ser considerada 

feiticeira e ter trazido mal agouro à tribo pela razão de ter tido filhos gêmeos; quarto:  a 

tradição condena Farida ao abandono pelo fato de estar grávida de um “mulato” (COUTO, 

1992, p.79).  

Na representação dessas violências, os heterodiscursos que se combinam para compor 

essa ficcionalização da violência têm o intuito de representar e contradizer essas tradições. No 

primeiro caso, os heterodiscursos expõem que o pai em vida traía a mulher que a muito tempo 

ela conhecera a viuvez, dessa maneira, quando Taímo expõe que a sua “mulher” agora está 

com “outro”, Kindzu sugere que ele encontre outra do outro lado, ou seja, há uma avaliação 

da violência ética que cobra uma castidade das viúvas. No segundo caso, Muidinga se espanta 

com a violência praticada por Rafaelão a sua esposa “-Deus, tanta maldade!” (COUTO, 1992, 

p. 85), apesar de Tuahir, em seguida, tentar justificar a violência, percebe-se que há um 

confronto entre as vozes, o velho versus o menino, a tradição versus desabituação, a violência 

versus a não violência. No terceiro e quarto casos, a tradição leva Farida e Gaspar à 

orfandade. 

Partindo para o nosso foco de análise, a personagem Farida aparece no terceiro 

caderno, “Matimati, a terra da água”, nessa parte da narrativa o protagonista dos cadernos 

(Kindzu) encontra o navio com ajuda de um Tchóti que é “um desses anões que descem dos 

céus” (COUTO, 1992, p.59), e nesta embarcação estava Farida. Ao se deparar com Farida, 

que inicialmente trata-se de um vulto entre as cordas, Kindzu imagina que se tratava de outro 

fantasma. Após um tempo, consegue visualizar aquela figura com ajuda da luz da lua. O 
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protagonista fica encantado, porém além de sua beleza, o que é descrito no primeiro momento 

em que encontra Farida é a sua voz:  

 
 
Suas roupas molhadas ofegavam de encontro a sua pele. A beleza daquela mulher 
era de fazer fugir o nome das coisas. Olhando o seu corpo se acreditava que nunca 
nele a velhice haveria de morar. Corpo sedento, olhos sedentários. Sua voz saía sem 
vestes, nua como se dispensasse palavras (COUTO, 1992, p. 62). 
 

  

O primeiro elemento a ser observado são as roupas molhadas que iam de encontro a 

sua pele, em seguida seu corpo é descrito como “sedento”, entretanto a palavra não possui o 

complemento para que se faça entender: pelo que esse corpo é sedento? De que tem sede? O 

que esse corpo feminino deseja? Já seus olhos são descritos como “sedentários”, significam 

um olhar fixo, parado e sua voz saia sem vestes, sem os filtros que possam interromper o 

relatar a si mesmo, um pensamento sem bloqueios como se não fosse preciso esboçá-lo por 

meio de palavras.  

Posteriormente, ao primeiro encontro, a personagem revela seu nome a Kindzu, senta-

se junto dele, fica calada, depois pede para ele ir embora do navio: 

 
- Vai-te embora deste barco. 
Eu não me mexi. Fiquei esperando nem sei o quê. Era como se aquele navio, de 
repente, se tivesse tornado num lugar muito antigo, a lembrança de uma casa onde 
me apetecia nascer. A mulher começou então a estremecer, parecia sofrer de todos 
os frios e arrepios. Os olhos perderam o centro, as mãos procuravam gestos longe do 
corpo. Tombou no chão, se enrodilhando nas cordas. Parecia que seres invisíveis lhe 
amarravam e ela resistia com desespero. Me levantei, querendo ajudar. Segurei-lhe o 
corpo. Mas ela me sacudiu, violenta. Voltei a apanhar seus braços, lhe prendi de 
encontro a mim. Assim, prisioneira de mim, eu senti como seu corpo fervia. 
Ficámos assim um tempo. Até que ela me pediu:  
- Por favor, me escuta... (COUTO, 1992, p. 62) 

 

É notório que nesses acontecimentos há uma série de reflexões acerca da personagem, 

primeiramente observa-se o desconforto da personagem com a presença masculina em seu 

espaço, por isso pede para que ele vá embora, podendo fazer alusão a traumas passados ou 

pelo simples fato de se temer o masculino. Em seguida, quando ela sente o desconforto que a 

faz cair entre as cordas, esse momento faz o leitor pensar que tipo de cordas seriam essas que 

prendem e afligem a personagem que parecem fantasmas que a amarravam? Seriam seres 

invisíveis do passado que se faziam presentes assombrando ela naquele navio? Ou seria uma 
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violência ética que tenta prender as mulheres em valores que as inserem em uma 

subalternidade, na qual muitas tentam resistir com desespero? Esse medo do masculino e 

essas “cordas invisíveis” podem representar as várias violências praticadas contra as mulheres 

pelo fato do seu sexo e as relações de poder masculino em relação ao feminino que em geral 

são legitimados socialmente, pois:  

 
 
As violências praticadas contra as mulheres devido ao sexo assumem múltiplas 
formas. Elas englobam todos os atos que, por meio da ameaça, coação ou força, lhes 
infligem, na vida privada ou pública, sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos 
com a finalidade de intimidá-las, puni-las, humilhá-las, atingi-las na sua integridade 
física e na sua subjetividade (HIRATA et al. 2009, p. 271). 
 

 

Outro ponto importante é que a ajuda de Kindzu é repudiada por Farida, o fato de 

recusar ajuda pode se justificar de duas formas: ou o ato de segurar seu corpo não é entendido 

como ajuda por Farida; ou ela toma essa atitude por imaginar que não precisa de ajuda de um 

homem estranho, ela mesma poderia se livrar das amarras que a afligia. Contudo, não é o fato 

de estar nos braços masculinos que fariam Farida melhorar, mas sim o ter voz, ser ouvida, 

poder contar a sua história: “Ela só tinha um remédio para se melhorar: era contar sua história. 

Eu disse que a escutava, demorasse o tempo que demorasse. Ela me pediu que lhe soltasse. 

Ainda tremia, mas pouco. Então, me contou sua história” (COUTO, 1992, p. 62). Trata-se da 

arte como espelho da vida uma vez que: 

 

Não poder contar a sua história pessoal é uma agonia, uma morte que às vezes se 
torna literal. Se ninguém ouve quando você diz que seu ex-marido está tentando 
matá-la, quando ninguém acredita quando você diz que está sofrendo, se ninguém 
escuta quando você pede socorro, se você não se atreve a pedir socorro, se você foi 
ensinada a não incomodar os outros pedindo socorro. Se consideram que você saiu 
da linha ao falar em uma reunião, se não é admitida em uma instituição de poder, se 
está sujeita a críticas improcedentes que trazem implícito que ali não é lugar de 
mulher ou que mulher não é para ser ouvida (SOLNIT, 2017, p. 29). 

 
 

Tornando-se clara a importância da palavra para a personagem, e para as mulheres, 

quando ela começa o seu relato “Falava em voz baixa, rouquidão que vinha da timidez” 

(COUTO, 1992, p. 70), timidez provocada, é fato, pelo longo silenciamento e descredito à 

palavra feminina (como ilustrado por Rebecca Solnit acima). E, ao contrário da Cultura do 

Estupro que insere uma desvalorização no depoimento das mulheres abusadas, na narrativa a 
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história da violação de Farida é contada por ela, sob a ótica dela. Falar e ser ouvida são as 

ações que podem fazer a personagem sair da situação de aflição. 

No quarto caderno, ela conta sua história desde o seu nascimento, fala sobre sua mãe, 

a sua irmã que teve de ser sacrificada devido às tradições da comunidade na qual vivia pelo 

fato de ter nascido gêmea, ilustra uma série de crenças de uma determinada comunidade. 

Relata sobre suas perdas ao longo da vida, primeiramente a sua irmã, posteriormente a sua 

mãe que veio a falecer devido à rituais e crenças locais. Após essas perdas e a um ritual que a 

convidaram para participar ela decide abandonar a comunidade onde nascera. Nesse ritual, 

“[...] as mulheres entoavam canções vergonhosas. Pronunciavam palavras que não se ouve 

nunca de nenhuma mulher” (COUTO, 1992, p.73), logo, imagina-se que essas palavras 

indignas de serem pronunciadas por mulheres seriam insultos, xingamentos, ilustrando um 

tipo de comportamento que não fazia parte de práticas femininas, porém, leva-se a crer que no 

universo masculino poderia ser aceito e praticado. Acerca desses rituais Chiziane comenta: 

 

Quando uma grande desgraça recai na comunidade sob a forma de seca, epidemias, 
guerra, as mulheres são severamente punidas e consideradas as maiores infractoras 
dos princípios religiosos da tribo pelas seguintes razões: são os ventres delas que 
geram feiticeiros, as prostitutas, os assassinos e os violadores de normas. Porque é o 
sangue podre das suas menstruações, dos seus abortos, dos seus nado-mortos que 
infertiliza a terra, polui os rios, afasta as nuvens e causa epidemias, atrai inimigos e 
todas as catástrofes (CHIZIANE, 2013, p. 199). 
 

 

Depois desses acontecimentos, Farida decide abandonar essa terra na qual nascera. 

Anda sem rumo, depois de muito caminhar desmaia e quando desperta está em uma casa de 

um casal de portugueses (Virgínia e Romão). Eles ensinam Farida a “escrever e falar” 

(COUTO, 1992, p. 74), ficando claro que a língua que é ensinada a menina é o Português, eles 

a ensinam a falar, mas ela já era possuidora de sua linguagem local, sendo emergida no 

universo do colonizador português. Atentando para o viés nacionalista da obra, percebe-se 

que não existe uma hierarquização entre raças, a menina, ao ser criada pelos portugueses toma 

conhecimento de sua língua e costumes, essa cultura soma-se a já existente, nasce outra raça, 

uma não exclui ou se sobrepõe a outra. Para Farida, o aprender e a portuguesa são as coisas 

que fazem ela não se arrepender de estar naquela casa, na qual passa a sofrer assédio:  

 

 
Cresceu nessa sombra, ali despontaram seus seios, ali se tornou mulher. Foi nessa 
casa que, pela primeira vez, sentiu os olhos de um homem salivando. Romão Pinto 
lhe perseguia, suas mãos não paravam de lhe procurar. Às vezes, de noite, espreitava 
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pela janela enquanto ela tomava banho. Farida estava cercada, indefesa. Não podia 
queixar a Dona Virgínia, menos podia enfrentar as tentativas de Romão (COUTO, 
1992, p. 74). 

 

Como é possível perceber no excerto, após o corpo de Farida começar a despontar 

para a mocidade, Romão inicia atos de assédio e violência sexual contra ela, sendo explícito a 

representação de uma dupla exploração da terra e do corpo, pois o português, na narrativa, 

explora os bens daquela nação e, posteriormente, a menina tem seu corpo sendo violado e 

entendido como objeto de posse do homem branco português. Inserindo críticas acerca dos 

princípios básicos dos sistemas de dominação da linguagem – uma vez que Farida é 

despossuída de sua língua e é ensinada a ler e escrever em português - e do corpo – pois há 

representação de Romão como terrivelmente sexual e a da menina que se sente perseguida 

pelo homem que a adotou quando se tornou órfã.  

 Na descrição das situações de assédio, há uma total ausência de descrição de 

comportamentos de Farida que fizerem despertar pulsões sexuais em seu agressor, o simples 

fato dela existir e o ato natural de se desenvolver enquanto mulher faz com que o agressor 

comece a “salivar” por ela. Diferentemente do que é perpetuado nos casos de violência sexual 

(que não se reconhece as violências sofridas pelas mulheres ou julga-se o consentimento 

feminino), a narrativa esboça a situação de violência na qual o simples fato de você ser 

mulher é fator que faz gerar violência, “Nós, mulheres, somos oprimidas pela condição 

humana do nosso sexo, pelo meio social, pelas idéias fatalistas que regem as áreas mais 

conservadoras da sociedade” (CHIZIANE, 2013, p. 200). 

Na narrativa, há características animalescas para descrever o agressor (olhos que 

salivam), não com uma concepção determinista que vê essas atitudes como naturais dos 

animais, mas com o objetivo de descrever o agressor como digno de repúdio e 

monstruosidade. Não é Farida que cruza com ele, que o provoca, é Romão que a persegue, a 

cerca. Ele que a observa em seus momentos de privacidade, durante o banho, não é ela que se 

insinua. Apesar de haver todo um viés de desconstrução da Cultura do Estupro, tirando da 

vítima a culpa que, muitas vezes, nela é inserida, Farida não vê uma maneira de reagir as 

tentativas de Romão, ou denunciá-las a Virgínia, ela se vê presa àquela situação de assédio, 

não existindo ações para se lutar contra a violência sexual. Na representação dessa violência 

que circunda a garota, esse diálogo das linguagens que se fazem presentes na narrativa ilustra 
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a estratificação da língua com o objetivo de orquestrar o tema intencional do autor, trata-se da 

representação das tradições e das violências sob uma nova ótica, pois vê-se que 

 
 
O prosador não depura as palavras de intenções e tons que lhes são estranhos, não 
mata os embriões de heterodiscurso social que aí se encontram, não remove as 
pessoas linguísticas e as maneiras discursivas (personagens-narradores potenciais) 
que transparecem por trás das palavras e formas de linguagem; mas ele dispõe de 
todas essas palavras e formas em diferentes distâncias do último núcleo semântico 
de sua obra, do próprio centro de suas intenções (BAKHTIN, 2011, p. 75).  
 

 

Voltando para a narrativa, com o passar dos dias “O desejo dele crescia por toda casa, 

como uma viscosa humidade. Ela o sentia com uma mistura de nojo e receio. Teria odiado 

aquela casa não fosse a velha a ter tratado como uma mãe, fazendo nascer a outra raça que 

agora nela existia” (COUTO, 1992, p. 74), o excerto ilustra novamente como Romão é 

descrito de forma animalesca (sendo entendida como negativa e não naturalista) e o 

sentimento de Farida durante as situações de assédio (repulsa, nojo), não há nenhuma menção 

a se possuir por desejo durante a violência, não existe uma construção erotizada do assédio 

sexual, não se trata de um estereótipo literário, um corpo erótico. 

 Avançando na narrativa, com o passar do tempo Virgínia passa a viver em devaneios e 

“Tanto esmolou a Deus um outro lugar que ela foi se fazendo remota” (COUTO, 1992, p. 75), 

“a segunda mãe se apressava naquela doença sem retorno” (COUTO, 1992, p. 76). E, no 

momento em que Virgínia se encontrava nessa situação, Romão passa a assediar Farida ainda 

mais:  

 
 
Romão Pinto chegava do bar do Ferroviário e via as duas, naquelas más horas, 
inclinadas com doçura no colo uma da outra. Ele nada perguntava, passava 
espreitando, aproveitando para roçar as pernas da jovem. As mãos do português 
assentavam sobre os ombros de Farida, em escondida carícia. Virginha parecia nada 
ver entretida com seus devaneios (COUTO, 1992, p.75, 76). 
 

 

Na sequência, é explícito que Romão começa a aproveitar do corpo da menina por 

meio de carícias em suas pernas, o que antes era observação e perseguição, passa para o 

contato físico. Neste momento, apesar da história apresentar uma possível loucura de 

Virgínia, ela toma a decisão de entregar a menina à Missão pelo fato de não possuir mais 

forças para cuidá-la e deseja protegê-la, assim “começava a segunda orfandade de Farida” 
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(COUTO, 1992, p. 76). As ações e diálogos dessas duas personagens ilustram que se tratava 

de uma violência que Farida vinha sofrendo e até mesmo a “louca” pode perceber isso e tenta 

proteger a garota.  

Por isso, Farida fica na Missão durante algum tempo, posteriormente resolve voltar a 

aldeia de seu nascimento, no caminho, resolve visitar Virgínia. Ao chegar na casa dos 

portugueses, Romão diz que Virgínia não está, pede para ela entrar que a portuguesa já iria 

chegar, então “Entrou relutando. [...] naquele momento, só lhe chegavam azedas lembranças. 

[...] mesmo com o carinho de Virginha, aquela fora a casa onde ela não tivera lar” (COUTO, 

1992, p. 77), ou seja, mesmo após afirmar que tinha muita saudade de Virgínia, Farida reluta 

em entrar na casa sem a presença da portuguesa pois as lembranças do assédio marcavam a 

memória dela, todavia, como as mulheres são educadas para não desagradar, “A boa 

educação, a insegurança, o silenciamento interno podem converter as mulheres mais novas em 

alvos mais fáceis” (SOLNIT, 2017, p. 55), ela não nega o pedido de Romão que solicita que 

ela entre na casa e espere por sua esposa, contudo o tempo passa e Virgínia não retorna a casa:  

 

Era meia-noite e Virgínia não tinha regressado. Farida se afogou na cama, cansada. 
Não deu interesse a um ruído da porta. Nem despertou para aquela voz que a 
puxava, aqueles modos que ela inesquecera. Era Romão que rondava seu leito. Os 
passos dele cercavam-lhe o medo, enquanto ia esquentando suas brasas.  Em 
silêncio, rezou com desespero. Colocou tanta fé nesse socorro que perdeu o receio 
do que pudesse suceder. Romão se sentou na cama, seus braços procuraram no 
escuro. Quando seus dedos roçaram o rosto da menina ele sentiu o molhado de 
caladas lágrimas. Essa tristeza ainda mais lhe afiou os apetites. Foi envolvendo 
Farida, cada avanço dele a doidoendo. Joelhos no peito, ela se pequeninava. Lá fora, 
a meiguice da lua não fazia suspeitar quanto ódio fermentava naquele quarto. Os 
anjos demoravam, Romão ganhava vantagem. Na aflição ela se perguntava: e afinal 
Deus? Por que se demora tanto? (COUTO, 1992, p. 78). 
 

 

Logo, esse é o momento da narrativa em que ocorre o abuso sexual de Farida, a 

princípio percebe-se o trauma presente nas lembranças da garota, quando ela desperta de seu 

sono e escuta a voz de Romão, a presença do neologismo “inesquecera” demarca o não 

esquecimento das situações de violência que aquela figura trazia consigo.  

No excerto fica claro que é Romão que, novamente, a persegue (ronda seu leito, a 

procura no escuro do quarto), enquanto Farida é descrita, nesse momento, com características 

puras e infantes (joelhos no peito e o neologismo “pequeninava”). Além disso, há um jogo de 

palavras que não configuram antíteses, uma vez que não são antônimas, mas que ilustram a 

diferença entre o que o agressor sente em relação ao que a vítima sente em situações de abuso 
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sexual: Romão estava com as “suas brasas” sendo esquentadas, estava com “apetite afiado”, 

os usos de metáforas descrevem que o agressor estava possuído pelo desejo de possuir o 

corpo de Farida, mesmo contra a sua vontade. Já Farida estava tomada pelo medo, pede ajuda 

aos céus (sem sucesso), chora. O fato de recorrer aos céus e não ser atendida, pode ilustrar 

que “As diversas mitologias não são mais do que ideologias ditadas pelo poder sob a máscara 

da criação divina” (CHIZIANE, 2013, p. 199).  

Acrescenta-se que as crenças estão ali somente para perpetuar valores ancestrais de 

dominação do masculino sobre o feminino, ou pelo fato de que esse Deus é o deus de 

tradições que não são suas, ilustram a religião de seu agressor, por isso ele não atende ao seu 

clamor por ajuda. Entretanto, é válido ressaltar que as crenças africanas também perpetuam 

valores patriarcais, “Nas religiões bantu, todos os meios que produzem subsistência, riqueza e 

conforto como a água, a terra e o gado, são deificados, sacralizados. A mulher, mãe da vida e 

força da produção da riqueza, é amaldiçoada” (CHIZIANE, 2013, p. 199); “Em Moçambique, 

o povo tsonga celebra o mbelele quando a comunidade é afectada por uma grande seca. Antes 

de decidir a realização do magno ritual, os homens castigam as mulheres” (CHIZIANE, 2013, 

p. 200). 

Na descrição do abuso sexual não há um desejo mútuo (afinal não estamos falando de 

sexo, mas sim da ficionalização do estupro). Por mais que seja um texto em prosa, o autor 

utiliza de recursos poéticos (metáforas, neologismos e comparações), além de acolher o 

heterodiscurso e a diversidade de linguagens da obra para construir seu estilo e ilustrar suas 

intenções.  

Além disso, outro ponto bastante importante nesse excerto é que o “molhado das 

caladas lágrimas” deixa Romão mais excitado, ilustrando a ideia que, muitas vezes, a 

indústria pornográfica ou qualquer outro veículo de entretenimento que representa o sexo, 

considera erótico a dor feminina, “violações, pornografia, prostituição, casamento e 

heterossexualidade são imposições do poder masculino sobre as mulheres” (BONNICI; 

ZOLIN, 2009, p. 225).  

 Analisando a reação de Farida, pedir ajuda aos céus, e após a ausência desse socorro 

celeste, ela reluta contra aquela situação de abuso:  

 

 
Desistiu de esperar e se ergueu de um salto, escapulada, tirando o corpo do alcance 
das babas do Romão. Surpreso, o português trancou a voz nos dentes, soprando 



104 

 

ameaças. Memórias antigas da raça lhe avisaram: melhor seria ela se deixar, sem 
menção nem intenção. O português se homenzarrou, abusando dela toda inteira. 
Transpirava imensos suores. Romão surgia cada vez mais peganhento, colajoso 
como um sapo. Aquele suor lhe surgiu como se fosse a prova: aquele homem era um 
estrangeiro, retirado do seu mundo. Na sua terra ele pouparia suores ao fazer amor. 
Mas ele estava deslocado como um sapo longe do seu charco. E como um sapo 
adormeceu em seus braços, roncando. Empurrou o peso daquele corpo como quem 
afasta uma culpa (COUTO, 1992, p. 78). 

  

  
A personagem Farida tenta fugir daquela situação de violência sexual, entretanto após 

ouvir as ameaças de Romão, ela toma conhecimento de que sua raça lhe inseria numa 

condição objetal, quer dizer, aquele homem português tem licença para explorar a terra e o 

corpo das mulheres da colônia. Já, o colonizado, que é explorado pelo colonizador português, 

também ilustra um gênero que, muitas vezes, parece ter a obrigação de pertencer ao gênero 

oposto, sendo o colonizador dono da terra colonizada, e o homem dono do corpo feminino. As 

“memórias antigas” ilustram como um poder regulador que é antigo e incute violências a 

determinados grupos insere um silenciamento e domínio de um grupo sobre outro. Logo, 

quando um poder regulador, que é ancestral, insere um preceito universal de verdade, ele usa 

de violência para impor leis que fazem as pessoas serem normalizadas. Acerca desse poder 

regulador ancestral Butler comenta: 

 
 
Desse modo, é irrelevante se existe ou não o outro que seja de fato receptor, pois o 
importante é que exista um lugar onde aconteça a relação com uma recepção 
possível. Essa relação com uma possível recepção assume muitas formas: ninguém 
pode escutar isso, esse aqui certamente vai entender isso, serei recusada aqui, mal 
compreendida ali, julgada, descartada, aceita ou acolhida. Nesses e noutros casos, a 
transferência produz um cenário do passado, encenando precisamente o que não 
pode se dar de outra forma expressiva, ao mesmo tempo que esse recurso mais 
arcaico dá origem a uma nova relação, possivelmente alterada (BUTLER, 2015, p. 
90). 
 

 

Devido a essa violência, há uma ausência da relutância de Farida diante daquela 

situação, pelo fato daquele poder regulador agir, por meio de violência, para impor seu 

preceito universal de exploração, dessa forma, essa desistência de lutar foi induzida por uma 

violência ética que cercam as mulheres e os seres das colônias.  

Na narrativa é fato que Farida é abusada sexualmente: “abusando dela toda inteira” 

(COUTO, 1992, p. 78). Durante o abuso, não há qualquer menção a vítima do abuso sentir 

desejo durante esse momento, o leitor só toma conhecimento que o corpo da personagem 

abusada foi totalmente utilizado pelo agressor, sem que a vítima quisesse. Depois do abuso, o 
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agressor é apresentado com características animalescas que não incutem virilidade, mas sim 

nojo, repúdio, sendo descrito como “peganhento” [...], “coloajoso” [...], “um sapo” (COUTO, 

1992, p. 78), isto é, diferente da visão naturalista que insere características de animais à 

atitudes humanas (digamos que uma personificação às avessas), tendo como influência teorias 

darwinistas (relação homem-animal) que trazem uma ideia de total liberdade dos seres 

humanos diante de suas pulsões, as comparações a um sapo remetem a concepção de um ser 

repugnante, repulsivo. Sendo perceptível como a posição socioideológica do autor difere dos 

pensamentos ancestrais e patriarcais que perpetuam a violência. Sobre essa questão, Bakhtin 

comenta: 

 
 
O heterodiscurso introduzido no romance é aí submetido a uma elaboração literária. 
As vozes históricas e sociais que povoam a língua fornecem-lhe percepções 
concretas, organizam-se no romance em um harmonioso sistema estilístico que 
traduz a posição socioideológica diferenciada do autor e de seu grupo no 
heterodiscurso na época (BAKHTIN, 2011, p. 78). 
 
 

Ao final do parágrafo que expõe o abuso, nota-se que Romão dorme um sono 

profundo (sono dos justos?), sem nenhuma culpa, sem nenhum pesar, enquanto Farida 

empurra aquele corpo pesado que estava sobre o seu “como quem afasta uma culpa” 

(COUTO, 1992, p. 78), mais uma vez percebe-se que a consciência culpada nessa situação 

parte da vítima. Por isso, no dia seguinte:  

 

Amanhecia quando arrumou o saco e saiu por esse cacimbo que molha tanto como a 
chuva menininha. Chorou, chorou. Queria atar a tristeza com o fio de suas lágrimas. 
Chamou todo o ódio contra aquele homem que a violara. Mas o ódio não veio. A 
culpa era só dela, transitando entre esses mundos, num vira-revira. Ela devia, enfim, 
retornar ao seu lugar de origem, a ver se o tempo ainda tinha jeito para lhe embalar. 
Mas ela, no fundo, sabia que não havia de reencontrar o mundo onde nascera 
(COUTO, 1992, p. 78, 79). 
 

  

É perceptível que Farida chora, situação que ilustra descontentamento pelo ato, roga 

praga, porém sua voz não é ouvida, nem quando roga pragas, nem quando pede ajuda aos 

céus, ela não é atendida. Posteriormente, a esse momento de pesar (choro e ódio), ela sente-se 

culpada, acha que estava no lugar errado, não havia morada para ela, ficava transitando entre 

os mundos e as tradições. Levando-se em conta o lugar que a vítima estava como elemento 

motivador para o assédio. Acerca dessa reflexividade sobre si, Butler afirma: 
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[...] são respostas possíveis que elevam a reflexividade, sustentando o sujeito, suas 
pretensões de autossuficiência, sua centralidade e indispensabilidade para o campo 
da sua experiência. A má consciência é uma forma de narcisismo negativo, como 
tanto Freud quanto Nietzsche nos mostram nas diferentes maneiras. E, sendo uma 
forma de narcisismo, ela se afasta do outro, da impressionabilidade, da 
susceptibilidade, e da vulnerabilidade (BUTLER, 2015, p. 130).  
 

 

Em relação a esse pensamento de Butler, na narrativa, a vítima (Farida) reflete sobre 

aquela situação na qual sofreu a violência, inserindo uma capacidade de permitir a ação do 

Outro sobre ela, não com um caráter moralizante, mas sim com um viés de exploração do seu 

corpo, condenando a si pela exploração sofrida, colocando-se em uma posição de 

responsabilidade sobre a violência. Já o português possui uma visão narcisista sobre a 

situação, na qual “o discurso masculino sobre a mulher é autoritário e funda-se sobre um 

narcisismo opressor que a rejeita, caso ela não se condicione a ser a imagem refletida do 

homem” (BRANDÃO, 2006, p. 122), ou seja, para ele, o corpo daquela menina pertencia-lhe, 

portanto o comportamento feminino reduzir-se-ia a sua adequação, não havendo consciência 

culpada por parte do estuprador português. Não há culpa, nessa relação, só se admite como 

elemento refletido na outra margem do rio (na imagem do Outro) a própria imagem e desejo 

masculino.   

Posterior a tomada de consciência culpada que parte da vítima, ela decide voltar para o 

seu lugar de origem, contudo ela sabia que seria impossível reencontrar o mundo onde 

nascera, pois ela já era outra, emergida em outras culturas e a sociedade também não é 

imutável, sofre alterações.  

É valido enfatizar que, além do estupro de Farida, Muidinga também é abusado 

sexualmente pelas “idosas profanadoras” (COUTO, 1992, p.99). Esse abuso acontece quando 

Muidinga depara-se com as velhas que estão no meio de um ritual que se objetivava a 

espantar os gafanhotos das plantações. Quando encontra com elas, ele grita esperando que 

fosse visto pelas idosas, porém as senhoras, ao observarem que o garoto tinha visto a 

cerimônia, batem-lhe na cara, depois a violência física coaduna na violência sexual:  

 

Então, a mais velha se coloca de pernas abertas sobre seu corpo derrubado e, num 
puxão, se desfaz da capulana. Aparecem as usadas carnes, enrugadas até aos ossos, 
os seios pendentes como sacos mortos. Ela grita, se lambe a si mesma, em 
inesperadas volúpias. Sobe a mão por entre as pernas e se deixa cair sobre o rapaz. E 
se desata a esfregar de encontro ao prostrado Muidinga, mais ciosa que ansiosa. As 
outras acompanham xiculunguelando, palmando. Uma por uma, todas restantes vão 
tirando as roupas, trapos e sacos com que se cobriam. Estão nuas, dançando 
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frenéticas à sua volta.  A mais idosa dá mais avanço a seus intentos, puxando as 
íntimas partes do rapaz, abraçada como se lhe quisesse arrancar a alma. Muidinga 
nem se quer inteirar da sucedência: estava a ser violentado, em flagrante abuso. A 
primeira se sacia, abusa e lambuza. Depois, as outras se seguem, num amontanhado 
de corpos, gorduras e pernas” (COUTO, 1992, p. 101). 

 

Mais uma vez, a descrição do abuso sexual ilustra total não consentimento da vítima, 

ele é agredido, puxado, todos os atos são descritos como repletos de força “como se lhe 

quisesse arrancar a alma”, ou seja, o ato é descrito como violência sexual, abuso. Além disso, 

outra vez observa-se que a tradição perpetuou a prática da violência, uma vez que posterior ao 

estupro, Tuahir explica que aquela cerimônia não poderia ser assistida por nenhum homem, 

por isso ele tinha sido violentado, por ter se inserido naquele lugar que não poderia estar. 

Assim como Farida foi abusada por uma tradição, não popular como foi o caso de Muidinga, 

mas que insere a ideia de uma dupla dominação patriarcal e colonial, Muidinga também sofre 

de uma violência ética que culmina na física, visto que a violência é justificada por meio de 

normas patriarcais e/ou ancestrais. “A norma é uma medida e um meio de produzir um padrão 

comum, tornar-se um exemplo de norma não significa exaurir completamente a norma, mas 

ao contrário, torna-se sujeitado a uma abstração de comunicabilidade” (BUTLER, 2017, p. 

106). Os sujeitos da violência foram sujeitados a um padrão comum que perpetua a violência 

sexual.  

Na narrativa, há essa crítica sobre os poderes ancestrais que ditam as normas e 

culminam na violência, ilustrando o que pode ou não ser feito, assim, por meio da costura dos 

heterodiscursos ilustra-se o imaginário do português (sendo representado por Romão Pinto) 

que se acha no direito de usufruir do corpo das mulatas daquela terra pois acredita que as elas 

tinham sido concebidas por meio da união entre negros e portugueses, por isso, os 

portugueses deveriam ter o direito de usar dessas mulheres já que eram fruto da relação com 

eles:  

 

Romão Pinto se cismava: um homem em tão magra solidão não tem direito às 
redondas morenices? As pretas, Deus me proteja. Mas as mulatas, essas quem as 
concebeu? Não fomos nós, portugueses? Pois então temos direito a petiscar essas 
lascivas carnes. E Salima, caraças, que graça desperdiçada nas mãos desse 
escarumba!” (COUTO, 1992, p. 147). 

 

 É retratado que “Ser mulher e ser negra é cumprir tarefa dobrada nessa obrigação de 

servir aos outros” (SOLNIT, 2017, p. 70). Portanto, por Romão se achar no direito de usufruir 
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do corpo das mulheres mulatas, ele começa a se envolver com Salima, uma mulher que era 

casada com o mecânico Abdul Remane. Quando o mecânico parte para ir ao trabalho, Romão 

dirige-se a sua casa para se relacionar sexualmente com Salima que pede para que eles façam 

sexo no escuro, “Sempre aquelas muçulmanias, servindo os prazeres do senhor. Nos cumes do 

acto de amor, ela interrompia: assim, está bem para si? Nessa tarde, Romão se serviu, 

lambuzeiro, no banco da cozinha, ela sentada sobre suas pernas querendo lhe prestar melhor 

que sempre” (COUTO, 1992, p. 148).  

Mas, o que deveria ser um exemplo de exploração do português por se achar dono do 

corpo de todas as mulatas, levou-o a morte, uma vez que “A puta estava com os sangues, raios 

a partam!” (COUTO, 1992, p. 149). Salima por meio do seu sexo e das crenças locais, que 

diziam que fazer sexo, quando se está menstruada, fazia com que o homem jorrasse sangue 

até a morte, levaram a óbito o português. As crenças locais (não portuguesas) e a figura 

feminina culminaram na morte do ser que na narrativa ilustrava a personificação da 

exploração da terra e do corpo daquela comunidade. Sendo percebido nessa passagem uma 

valorização da cultura local que povoa essa comunidade pois a crença desse grupo pôs fim ao 

explorador português. A narrativa possui a valorização dessa cultura nacional e as crenças do 

povo, da oralidade.  

Após a descrição do abuso sexual e da exploração portuguesa indo em um viés de 

contranarrativa, dessa forma, indo de encontro a pensamentos ancestrais, que propagam a 

ideia de dominação masculina e mulher enquanto objeto de posse e do colonizador como 

herói e ser com cultura, é válido ressaltar que nessa narrativa há uma desconstrução da ideia 

de maternidade, entendida sempre como elemento essencial para as mulheres que guiam a sua 

existência.  

Primeiramente, quanto Kindzu viaja a procura de tia Euzinha (tia de Farida) em sua 

busca por Gaspar, observa-se um comportamento presente na aldeia da tia de Farida. Nessa 

comunidade, ao contrário da imagem da mãe que se doa para o seu filho, que não come para 

não faltar ao filho, que não se agasalha para a prole estar agasalhada, as mães dessa tribo: 

“roubavam a comida dos filhos e, no meio da noite, lhes tiravam a manta que os protegia do 

frio” (COUTO, 1992, p. 185), indo de encontro aos valores que circundam a maternidade. 

Porém, na narrativa, isso se tratava de uma estratégia de sobrevivência, na qual as mães 

preparavam seus filhos para aquela época deplorável de guerra pois as crianças tinham que 
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saber lidar com a fome e o frio, contextualizando o imaginário da guerra e indo de encontro 

ao um tipo fixo cristalizado de maternidade.  

 Na obra, há outro momento que se questiona os valores fixos que circundam a 

maternidade, no momento em que Farida engravida daquela situação de abuso, diferentemente 

do que se propaga de pulsões maternas, a personagem não nasce mãe para seu filho, fruto 

daquele estupro: 

 
 
Esse menino nasceu sem que ela nascesse mãe. Em nenhum momento Farida notou 
alguma vontade de lhe dar cuidados. Foi à igreja e entregou a criança como se fosse 
uma encomenda de ninguém, um lapso da vida. Ficou lá, na Missão, nunca mais ela 
o viu. Com certeza, já faleceu. Ou foi levado pelos bandos, tomado um matador de 
gente. Se queria ver o filho? Não sabia, lhe custava falar o assunto. Porque se era 
punida por sua lembrança só ganhava amargura com seu esquecimento. Não podia 
nomear esse filho dela, caso senão ele todo lhe vinha à boca, lhe estalavam os lábios 
para saírem suas porções. Essa criança está-me dentro, sobra-me. Assim dizia 
Farida. E acrescentava: Tenho-o dentro como um fruto abriga o caroço. Eu sou a 
povoa dele, estou nascendo dele, empurrada pelo seu corpo, amadurecendo até 
tombar na terra e ser comida pelos vermes. É assim que me sinto. (COUTO, 1992, 
p. 79-80, grifos do autor). 
 

 E, enquanto nas situações de abuso muitas mulheres são conduzidas a serem mães de 

uma violência passada, Farida tem plena consciência que não tem vontade de cuidar daquela 

criança fruto do abuso sexual, em vista disso entrega a criança para a Missão, assim como 

Virgínia havia feito com ela, e nunca mais o encontrou, achava até que ele já havia morrido. 

Ela não sabia se tinha vontade de ver o filho. O filho, por meio de metáforas, é comparado a 

um caroço, ser que habita a fruta e dá vida a ela, uma nova vida: a maternidade, todavia esse 

caroço fez Farida amadurecer tanto e tão precocemente sem o seu consentimento que ela se 

sentia já podre, fruto tombado ao chão e comido pelos vermes, esse caroço resultou na sua 

desgraça enquanto mulher e enquanto um ser no mundo, uma vez que em sua comunidade era 

indigno o nascimento de criança de outra raça. Diferente de outras visões que a literatura cria 

da maternidade sendo endeusada mesmo quando não pretendida, a obra desconstrói estigmas 

perpetuados e ilustra a ausência de amor e preparação para a vida materna, indo de encontro a 

vozes históricas e sociais que propagam esses estereótipos. Logo, a narrativa está em 

consonância com pensamentos presentes em várias discussões feministas acerca deste tema 

como: 

 
Há mil maneiras de se viver uma gravidez, de se ter ou não ter com o ainda invisível 
uma relação de intensidade. E se não tens essa vontade, isto não significa que estejas 
em falta. Cada corpo distribui de modo singular, sem modelo, sem norma, a 
totalidade acabada e mutante de seus desejos. Decide por ti, quanto à tua posição, no 
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espaço das contradições em que prazer e realidade se entranham (CIXOUS, 2017, p. 
152). 
 

  

Posteriormente, Farida decide recuperar o seu filho, apesar de que “Seu filho era o nó 

onde se enlaçavam todas as suas recuadas vivências” (COUTO, 1992, p.80), pois todas as 

dolorosas lembranças de dor, assédio e abuso estavam personificadas naquela criança, fruto 

do estupro. Quando chega a Missão para encontrar a criança, não consegue dizer o motivo de 

sua ida lá, pede para a freira (Lúcia) lhe contar histórias. Após um pouco de conversa, ela 

revela sua intenção “Queria reaver seu menino, renascer como mãe” (COUTO, 1992, p.81), 

porém, quando a freira começa a falar sobre o garoto (Gaspar), sobre os comportamentos dele 

durante a noite, de gargalhar no momento que está a dormir, enquanto em sua face não se 

observa nenhum sorriso durante sua vida, “Lhe vieram as dores da noite em que Romão lhe 

tomou pelo abuso, seus nervos se raspavam na memória” (COUTO, 1992, p. 81), isto é, as 

memórias do trauma se faziam permanentes na cabeça de Farida, ilustrando o quão doloroso é 

a experiência do abuso (não prazeroso) fazendo com que a personagem não se sinta preparada 

enquanto mãe para aquela criança, visto que Gaspar rememorava um trauma.   

Entretanto, Farida decide marcar um encontro com o garoto, mas a criança não 

comparece ao local marcado e foge da Missão após essa tentativa de reaproximação de Farida. 

No momento em que Farida esperava a criança no lugar combinado e “Farida se preparou 

para esse encontro como se fosse um noivado. Se vestiu com cuidados, penteou-se com mil 

esmeros. Esperou com coração de passarinho” (COUTO, 1992, p.81), percebe um vulto que a 

observava do outro lado da ponte, e ela se questiona: “- Gaspar? Queria ter chamado: filho. 

Mas não lhe saiu. Não tinha acesso a essa palavra” (COUTO, 1992, p.82), ou seja, mesmo 

com a tentativa de aproximação de “renascer” para a maternidade, Farida ainda não conseguia 

considerar aquela criança como “filho”, não estava preparada para usar esse signo. Depois 

disso: 

 
Passaram anos mas, para ela, seu filho permanece pequenito, fugindo em 
desampares pelo mato e requerendo parte de si que nunca nasceu. Por motivo dessa 
criança, ela só chorava lágrimas de leite. Desciam brancas na pele escura e quando 
as tocava, em seus dedos se arredondavam como pequeninos sóis brilhantes 
(COUTO, 1992, p. 82). 
 

  

Com o passar dos anos o sentimento que se apossa de Farida é o remorso, daquele 

menino que nunca havia nascido, uma vez que ela não havia nascido enquanto mãe, contudo 
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ela chorava lágrimas de leite ilustrando que possuía características maternas (ter leite), essa 

metáfora ilustra que a criança havia sido desmamada, e esse abandono e não suprir as 

necessidades do filho (amamentar) perturbava Farida. Dessa forma, ilustra-se o peso sobre as 

mulheres para assumir uma criança, mesmo quando não estão preparadas para isso, quando 

aquele filho gerado remete a traumas passados. A narrativa descontrói a ideia de pulsão 

materna como elemento essencial da identidade feminina, uma vez que Farida não se vê 

enquanto mãe, e aquela criança só rememora traumas. A representação dessa violência ética 

insere uma obrigatoriedade feminina em ser mãe, enquanto não é cobrado a mesma atitude do 

pai, sendo assim, a construção da obra ilustra um desmascaramento de violências.  

Além disso, antes de Kindzu partir em busca de Gaspar e dos naparamas, ela revela 

que preferia que o filho estivesse morto, mas essa morte não pode ser entendida somente 

como negação à maternidade, mas também como crítica à guerra, uma vez que ela afirma que 

melhor seria a morte do que estar vivendo naquelas condições que eles viviam.  

 Após os relatos dessas várias violências (mortes, abandonos, abusos), Farida finaliza 

sua história e revela a Kindzu ser um xipoco (um fantasma), assim como aquele que o guiara 

até o navio. Ela finaliza:  

 
Escuta, Kindzu: sabes quem te guiou até aqui? Não acreditas nos xipocos? Pois eu 
sou da família dos xipocos. Me ensinaram a apagar essa parte de mim, crenças que 
alimentaram nossas antigas raças. Agora, não é que acredite neles, nos espíritos.  Sei 
que sou um deles, um espírito que vagueia em desordem por não saber a exata 
fronteira que nos separa de vocês, os viventes. Nós somos sombras no teu mundo, tu 
jamais nos tinhas escutado. É porque vivemos do outro lado da terra, como o bicho 
que mora dentro do fruto. Tu estás do lado de fora da casca (COUTO, 1992, p. 83). 

 

 Nesse excerto, há a representação de crenças populares, da memória cultural de um 

povo. Farida centra-se na preservação de valores culturais pois, após fazer parte da cultura 

portuguesa, viver com os portugueses, Farida considera-se parente dos xipocos, elemento das 

crenças locais. Apesar dessa afirmativa, posteriormente Kindzu afirma que “[...] nós dois 

estávamos divididos entre dois mundos. A nossa memória se povoava por fantasmas da nossa 

aldeia. Esses fantasmas nos falavam em nossas línguas indígenas. Mas nós já só sabíamos 

falar em português” (COUTO, 1992, p. 92), ilustrando uma denúncia acerca do apagamento 

dos dialetos locais e a expansão da Língua Portuguesa em Moçambique. 

Apesar da narrativa reforçar a cultura local e poder da palavra oral (das histórias 

contadas ao longo de toda a narrativa por várias personagens), além de inserir uma crítica ao 



112 

 

apagamento dessas língua e cultura, Farida insere uma série de denúncias acerca de violências 

sofridas contra as mulheres e ao finalizar a contação da sua história e se considerar um 

espírito, ela afirma que sua vida é uma completa desordem e que ela não é um ser vivente, ela 

compara-se aos fantasmas que são sombras que não são ouvidas. O que simbolizaria essa 

metáfora dos xipocos? Não seriam as mulheres? Sem direito a voz e a vida, não sendo 

consideradas seres viventes, visto que não são donas de si, vivem num “vira-revira” (COUTO, 

1992, p. 79), seguindo tradições e ordens de terceiros, sendo tratadas como objeto de posse 

assim como a terra que é possuída e explorada. São “bichos” que ficam trancafiados dentro 

dos frutos, enquanto os homens vivem do lado de fora do fruto, “[...] homens e mulheres, 

sempre afundados em uma relação vertical, em que a mulher ocupa o posto inferior no qual 

ela é colocada por mil arranjos simbólicos. Toda a ideia de violência que afeta a vida das 

mulheres tem a ver com esse lugar” (TIBURI, 2018, p. 34).  

Além da denúncia acerca da exploração da terra e do corpo da mulher negra, da 

explanação sobre questões de maternidade e sobre violência doméstica, quer dizer, abordagem 

sobre questões de violências sexuais, físicas e éticas contra diversas personagens da narrativa, 

observa-se também crítica acerca do casamento precoce de meninas que se veem obrigadas a 

constituir família como maneira de melhorar de vida ou como imposição de uma tradição que 

perpetua essa prática. “Mal vê a primeira menstruação é entregue a marido por vezes velho, 

polígamo e desdentado. À mulher não são permitidos sonhos nem desejos. A única carreira 

que lhe é destinada é casar e ter filhos” (CHIZIANE, 2013, p. 201).  

Essa questão é representada no momento em que Kindzu encontra Carolinda, irmã 

gêmea de Farida que havia sido entregue pela mãe devido às tradições de sua comunidade que 

pediam a morte da criança. Quando ela conta a Kindzu sobre seu casamento com Estevão 

Jonas: “Carolinda repetia: o casamento dela não fora prematuro. Fora pré-imaturo. Ela era 

criança, com muito medo e nenhum saber. Estêvão lhe dizia: não chora, Carolinda. Não sabes 

a adolescente que dorme com um homem cresce mais depressa?” (COUTO, 1992, p. 172). A 

expressão “pré-imaturo” reforça a ideia de casamento muito precoce uma vez que o prefixo 

“pré” já denota a ideia de algo que foi antecipado, e imaturo refere a algo que não chegou a 

maturidade, uma dupla antecipação.  

Assim sendo, ela não possuía nenhum discernimento sobre o que se passava, 

ilustrando a sua imaturidade. O seu esposo dizia que ela deveria deixar de chorar (atitude 

infante) e dormir com ele (fazendo alusão ao ato de manter relações sexuais) pois, assim, ela 
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chegaria a sua maturidade. Porém, ela não queria crescer, queria somente “ser levada daquela 

miséria” (COUTO, 1992, p. 172), isso fica claro quando ela expõe que antes do casamento 

com Estevão Jonas, ela já havia se casado, porém não queria deixar de ser criança. Apesar de 

passar óleos no corpo para ser vista pelos homens, ela só queria ser escolhida e levada daquele 

lugar de mazelas: “Matimati era um abafado lugar, uma prisão para seu desejo de sonhar. 

Carolinda não tivera meninice que se recordasse. Ela queria casar permanecendo menina” 

(COUTO, 1992, p. 172).  

Nota-se que essas denúncias acerca do casamento precoce é uma problemática 

abordada também nos textos argumentativos de Mia Couto: a arte imitando a vida: 

 
E mais se quisermos ilustrar esse estado de agressão silenciosa e sistemática contra 
as mulheres: acima de 21% das mulheres casam-se com idades inferiores a 15 anos 
(em certas províncias esse número é de 60%). Este é ciclo de vida uma menina que 
nunca chega a ser mulher. Esse ciclo reproduz-se de modo a que uma menina que 
ficará impedida de exercer sua feminilidade. Cinquenta e cinco por cento das 
meninas casadas com idades até dezoito anos já se tornam mães (COUTO, 2011, p. 
138). 

  

Além da crítica ao casamento precoce se fazer presente em seus ensaios, é perceptível 

as intenções do escritor na narrativa, que são captadas no discurso do narrador por meio de 

uso de neologismos e comparações, ele ilustra essa denúncia acerca do casamento infantil. 

Sobre isso Bakhtin afirma: 

 
É como se o autor não tivesse sua própria linguagem, mas tivesse seu estilo, sua lei 
orgânica única de jogo com linguagens e refração de suas autênticas intenções 
semânticas e expressivas nessas linguagens. Esse jogo com linguagens e a frequente 
ausência total de sua palavra final não diminui minimamente, é claro, a 
profundidade geral da intencionalidade, isto é, a inteligibilidade ideológica de toda a 
obra (BAKHTIN, 2015, p. 95, grifos do autor). 

 

Em relação ao hábito, relatado anteriormente, de lustrar o corpo com óleos para 

despertar anseios masculinos, trata-se de uma tradição que perpetua a exploração feminina e, 

na narrativa, esse hábito, apesar de ser descrito com naturalidade, é representado com um viés 

de denúncia, uma vez que deixa demarcado a infantilidade de Carolinda e o não 

discernimento sobre aquela prática. Esse comportamento é representado no décimo caderno 

também. Nessa parte, Jotinha, que era uma adolescente, tem o corpo coberto por óleos e se 

insinua para Quintino e para Kindzu. Posteriormente, Jotinha envolve-se sexualmente com 



114 

 

Kindzu, apesar de ser caracterizada como “adolescente” (COUTO, 1992, p. 185), “quase uma 

menina” (COUTO, 1992, p. 191) é demarcada com sensualidade e impulsionadora de pulsões 

viris masculinas, “[...] ela deve-se revestir dos signos que a fazem reconhecer pelo homem” 

(BRANDÃO, 2006, p. 125), isto é, a mulher como passageira da voz masculina, muitas vezes, 

é descrita com um fascínio pelo seu corpo, um corpo erótico. 

O hábito de lustrar o corpo, objetivava-se a conquistar o homem para, em 

consequência disso, conseguir um casamento, assim, Carolinda via o casamento como sendo 

uma solução para os problemas, uma fuga daquele lugar que a sufocara, que não a deixara 

realizar seus sonhos. Ela afirma que só se casara com Estevão Jonas, só pediu para servir ao 

seu agrado, pois imaginava que pelo fato de ele estar fardado de guerrilheiro, ele iria levá-la 

para muito longe. Porém, Estevão Jonas torna-se chefe da administração de Matimati e 

permanece ali naquela terra, trazendo raiva a Carolinda. Apesar da denúncia do casamento 

precoce, há uma visão que ilustra o casamento e a figura do homem como solução para os 

problemas femininos, contudo vê-se a frustração e a expectativa não correspondidas diante da 

salvação para os problemas. Sobre essa visão do casamento como elemento que soluciona 

problemas, Solnit afirma: 

 

A conservadora “defesa do casamento”, que na verdade não passa de uma defesa do 
velho esquema hierárquico que era o casamento convencional antes que as 
feministas começassem a transformá-lo, infelizmente não é monopólio dos 
conservadores. Muita gente nesta nossa sociedade se aferra à piedosa crença de que 
os filhos veem a família heteronormativa cercada por uma espécie de aura mágica 
maravilhosa, o que leva muitos casais a casamentos infelizes, destrutivos para todos 
os que estão por perto (SOLNIT, 2017, p. 18). 

 

 Ademais, não somente as personagens ou o narrador compõe as intenções do autor, o 

objeto da narração, as violências sofridas pelas mulheres, faz com que se realize esse 

horizonte verboideológico da narração que crítica essas formas institucionalizadas de se viver 

em sociedade como fórmula da felicidade. Como defende Bakhtin: 

 

O autor realiza a si mesmo e ao seu ponto de vista não só no narrador, no seu 
discurso e em sua linguagem (que, num ou noutro grau são discurso e linguagem 
objetais, mostradas), mas também no objeto da narração, no ponto de vista diferente 
do ponto de vista do narrador. Por trás da narração do narrador e, além disso, sobre o 
próprio narrador. Percebemos nitidamente cada elemento da narração em dois 
planos: no plano do narrador, em seu horizonte expressivo e semântico-objetal, e no 
plano do autor, que fala de modo refratado com essa narração e através dessa 
narração (BAKHTIN, 2015, p. 99). 



115 

 

 

Porém, não é só de críticas as violências que se constrói a narrativa, na obra, Carolinda 

é caracterizada dentro do estereótipo de “mulher-megera” (KATE MILLET apud ZOLIN, 

2009, p. 227), uma vez que, quando Farida chega a Matimati e procura Estevão Jonas para 

ajudar nas buscas pelo seu filho perdido (Gaspar), Carolinda é arrebatada por um ciúme que 

faz com que, primeiramente, ela deseje o corpo de Farida, num segundo momento, entrega-se 

para o marido com uma vontade que nunca tivera antes (quando percebe que ele dava bastante 

atenção ao caso de Farida) e, por fim, pede a Estevão Jonas para atacar o barco no qual Farida 

estava após sair de Matimati.  

Posteriormente, ela revela o real motivo daquele ciúme e daquelas ações hostis, aquilo 

se dava por inveja pelo fato de Farida ter partido de Matimati, enquanto ela permanecera ali 

naquela comunidade que nunca a deixara sonhar:  

 

O que lhe dava tanta raiva? Era perder o objecto do ciúme? Ou seria inveja da outra 
estar a caminho de sair daquele inferno? Sim, Farida fugia da pequeninez daquele 
lugar mesmo que o fizesse pela loucura de embarcar num barco encalhado. Mas 
sempre era uma viagem, uma saída daquele inferno (COUTO, 1992, p. 173). 

 

Agora, observando as características de Farida, apesar de sofrer uma série de 

violências ao longo da narrativa, ela melhor se enquadraria na definição de “mulher-sujeito” 

(BONNICI; ZOLIN, 2009, p. 219) uma vez que, ao ser comparada ao protagonista dos 

cadernos (Kindzu), ela é descrita como repleta de força, enquanto ele não possuía. Ela queria 

sair daquele continente repleto de conflitos, ter outra vida, enquanto ele não era capaz de se 

retirar de lá, queria encontrar, dentro da África, um local onde não houvesse guerra. Há na 

representação das gêmeas uma personagem marcada por estereótipos culturais (mulher 

megera) e a outra transformando a condição de subjugada da mulher.  

Além disso, o estereótipo de mulher que se deixa levar pelo coração que vai de 

encontro ao homem como detentor da razão é quebrado no momento em que Kindzu afirma 

que ele que estava preso a ela, que não queria partir, enquanto ela pede para ele partir: “Não 

entendi. Antes, ela me pedira que eu aguardasse pelas noites de luar. Agora se antecipava à 

lua. E depois, eu é que devia anunciar a partida. Como é que ela podia ordenar a nossa 

separação?” (COUTO, 1992, p. 97). Esse pedido ocorre após uma relação sexual entre ambos 

(Farida e Kindzu). Além disso, ela pede para que eles não dormissem juntos, e Kindzu se abre 
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à negociação e resolve dormir sozinho. Farida é ouvida e seu pedido é atendido, ela que 

ordena que ele saia do barco, ela que pede para que ela durma sozinho. Isso ilustra que há 

uma “pressão dos estereótipos que impede que se abram novas possibilidades discursivas. 

Colocando-se nessa posição aberta do feminino, no vazio da produtividade, a literatura pode 

fazer a mulher falar, mesmo que o sujeito da enunciação seja um homem” (BRANCO, 

BRANDÃO, 1995, p. 61). Apesar de existir alguns estereótipos literários na construção das 

personagens femininas, o escritor, mesmo sendo um homem, deixa a mulher falar na sua obra.  

Em relação ao sexo que existiu entre Kindzu e Farida, presente no quinto caderno, há 

uma total distinção entre a representação deste e a ficcionalização do estupro, uma vez que há 

um desejo que parte de ambos os personagens. Farida que o convida para se aproximar dela, 

os olhos dela se acendem em brasas, enquanto eles estavam face a face e se olhavam. Além 

disso, Kindzu, antes de fazer o sexo, toca a boca, a língua e “os interiores dela” (COUTO, 

1992, p. 96) com os dedos, ela que se deita ao chão e se despe, eles relacionam-se 

sexualmente, posteriormente se põem fatigados, ou seja, há um prazer mútuo, uma 

negociação, uma espera. Não há temor, força, dor, lágrimas.  

 

O amor é uma negociação constante, uma conversa constante, amar alguém é se 
abrir à rejeição e ao abandono, o amor é algo que se pode conquistar, mas não 
extorquir. É uma arena que não se controla, porque a outra pessoa também tem 
direitos e toma decisões, é um processo colaborativo, fazer amor é, em sua melhor 
forma, um processo em que as negociações se transformam em alegria e diversão 
(SOLNIT, 2017, p. 43). 
 

Logo, evidencia-se na narrativa, que ambos querem manter relações, ela que “acenou 

em gesto de convite” (COUTO, 1992, p. 96), ela que tira as suas vestes e se deita, ambos 

sentem prazer, os vários elementos que ilustram a presença de água remetem ao prazer 

feminino naquele momento “as ondas começavam a varrer tudo” [...], “as mãos molhadas de 

Farida desataram as vestes, os dedos dela parecia eram de água” [...], “Ela estremeceu, 

molhada” (COUTO, 1992, p.96-97). Assim como Kindzu, nesse momento Farida tem atitudes 

e toma decisões, um processo colaborativo que resulta no prazer das duas personagens. 

Posteriormente, Kindzu relaciona-se sexualmente com duas outras mulheres: 

Carolinda (irmã gêmea de Farida) e Jotinha (garota que encontra na aldeia da tia de Farida). 

Ambas as relações são descritas como a presença de um desejo mútuo, no caso com 

Carolinda, os dois se despem, deitam-se na palha e fica subentendido que eles tiveram uma 

relação sexual, e, posteriormente, eles têm outra relação sexual no casarão assombrado por 
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Romão, no qual “ela estendeu seu corpo com a paixão do fogo e a ternura da terra” (COUTO, 

1992, p. 173). Em seguida, ao chegar a aldeia da tia Euzinha, ele relaciona-se sexualmente 

com Jotinha: 

 

Já perdia a noção do mundo quando senti um braço me tocando o peito. Me pareceu 
acidental. Em tal escuridão nem podia ver de quem era o braço. Devia ser de 
Quintino com o descuido da bebida. Mas depois aquela mão não ficou parada sobre 
meu peito. Me levantou a camisa e foi caminhando para o sul de mim. Era uma mão 
de mulher. Com certeza era Carolinda que desejava repetir namoros. Ainda pensei 
travar aquele braço que me prosseguia para além do umbigo. Porém, me deixei 
parado, fosse dormido em sono solto. A mão deslizou no escuro e me pegou bem no 
centro, disposta a brincar no escuro. Quando toquei aqueles dedos eu me duvidei: 
não pareciam de Carolinda. Eram magros, cobertos de um óleo perfumado. Afinal, 
Jotinha? Ao princípio, ainda me pesou vergonha. Como poderia eu tocar uma 
mulher dessas, capazes de desvairadas tresloucuras? Depois, ganhei coragem e, 
passando por cima não sei se de sacos se de Quintino, me fui achegando à dona 
daqueles provocos. Aos modos de um desespero, fui desenrolando a capulana em 
redor daquele corpo sem rosto. Minhas mãos lhe apertaram as coxas, escorredias. 
Suas nádegas se avolumaram em meus dedos. Mas ela me esgueirava, oleosa e lisa. 
Já em seu peito meus dedos foram capazes de charruar, sem deslizar: sua pele estava 
tatuada em redor dos seios. Ali me segurei, fui descendo por seu colo. As tatuagens 
se espalhavam pela barriga e eu me segurava nelas como o marinheiro se agarra nas 
amarras do cais. Nunca eu vi dança com tanto corpo como o daquela mulher 
(COUTO, 1992, p. 187 e 188). 

 

 Na passagem, Jotinha provoca Kindzu para se relacionar sexualmente com ela, logo, 

Kindzu faz sexo com a personagem, ele não age racionalmente, uma vez que, nesta noite, ele 

estava acompanhado de Carolinda e seu colega (Quintino) que estava a flertar Jotinha. É fato 

que a passagem não ilustra um abuso, uma vez que ambos queriam se relacionar sexualmente, 

todavia é importante notar que o herói dessa narrativa ilustra um comportamento 

completamente poligâmico, se envolvendo com várias mulheres, inclusive com Jotinha que 

era uma menina - “Aquela era quase uma menina” (COUTO, 1992, p. 191) - e pretendente do 

seu colega, além de ter relações sexuais com a irmã da mulher pela qual se apaixonara 

(Farida), ilustrando um comportamento distinto das personagens femininas que, quando se 

relacionam com vários parceiros, são denominadas: putas.  

Ilustrando essa questão de considerar as mulheres com liberdade sexual como “putas”, 

há esse tipo de julgamento na narrativa. No momento em que Kindzu parte em busca do filho 

de Farida, ele pergunta às pessoas sobre Farida, com o objetivo de saber onde estava o seu 

filho e pelo fato de ter ouvido que falavam sobre ela em Matimati, e Assane, que era novo 

sócio do indiano Surenda Valá, informara que: “Essa mulher é muito puta. Mas é uma puta 

muito, muito... Não encontrava adjectivo. Só em seus olhos luzia um brilho, esses que só a 

saudade acende. Divagou sobre mulheres que ele dividia em mais e menos putas” (COUTO, 
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1992, p. 115). Assane conhece Farida, os olhos ilustram saudade quando fala dela, entretanto 

há a presença da violência ética do julgamento do Outro que categoriza a mulher como santa 

ou puta, para ele, Farida pertence a categoria puta, e Assane ilustra que ele (e a sociedade) 

categoriza(m) as mulheres dessa forma (puta ou santa): 

 

Nas histórias onde havia mulheres, elas eram de dois tipos: uma com boas 
qualidades, bondosa, submissa, obediente, não feiticeira. Outra era má, feiticeira, 
rebelde, desobediente, preguiçosa. A primeira era recompensada com um casamento 
feliz e cheio de filhos, a última era repudiada pelo marido, ou ficava estéril e 
solteirona (CHIZIANE, 2013, p.201). 
 

 

A representação dessa dicotomia na qual as mulheres são julgadas como putas ou 

santas, boas ou más, feiticeiras ou não, sendo avaliadas pela aproximação nesses signos, 

reflete o imaginário social, pois “Todo sujeito falante se inscreve e se constitui no discurso, o 

texto literário o faz duplamente, na medida em que a linguagem não é só individual e a 

literatura é produtividade que se engendra com o tecido do imaginário social” (BRANCO, 

BRANDÃO, 1995, p. 61). 

O signo “puta” não se esgota nessa passagem, no sétimo capítulo, Tuahir explica para 

Muidinga sobre mulheres, sexo e masturbação, pois o garoto encontrava-se desnorteado após 

o abuso, sem entender o que se passava naquele momento, dessa maneira, o velho resolve 

explicar várias coisas ao menino, dentre elas: “as putas”: “Vale a pena uma puta, miúdo. 

Gastamos o bolso, não o peito. Numa puta não pomos nunca o coração” (COUTO, 1992, p. 

123). A definição de Taímo não se assemelha a de Assane, para Assane as mulheres se 

categorizam em muito puta ou pouco puta, assim, leva-se a acreditar que é a postura da 

mulher que a fará ser avaliada neste grau de “putaria”, já segundo Taímo, as putas são 

mulheres que saem em troca de dinheiro, fazendo referência às prostitutas, para ele, essas 

garotas não são dignas de amor, vale a pena só para diversão e/ou prazer.  

Posteriormente, Taímo exemplifica uma mulher (Jorgina) pela qual ele se apaixonou, 

contudo ele afirma que não deu certo o relacionamento, pois ela era uma “biscate” (COUTO, 

1992, p. 123) para comprovar que ela é digna dessa nomeação o velho expõe que: “Afinal, ela 

era uma dessas de joelhos arregaçados, capaz de cair em esteira alheia mais fácil que o milho 

se ajoelhar no pilão. Tuahir sofrera, a voz ainda lhe nuventa com a lembrança” (COUTO, 

1992, p. 124), para ele, a liberdade sexual de Jorgina é que faz com que ela seja considerada 
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puta ou biscate, para ser considerada digna deveria se guardar para ele. Acerca dessa violência 

ética que julga as mulheres pela utilização de seus corpos temos: 

 

Não há nada mais absurdo para o patriarcado do que o direito ao corpo. Assim como 
é importantíssimo que as mulheres sejam donas da própria sexualidade e do todo do 
seu corpo, elas devem ser donas de seu corpo reprodutivo. As mulheres precisam 
reivindicá-lo, porque o corpo feminino, assim como o corpo marcado como negro e 
o corpo usado – como o do operário -, precisa ser devolvido a si mesmo (TIBURI, 
2018, p. 37).  

Estamos cansadas dos enjaulamentos, da fábrica de nós, sempre a ser retirada da 
ladainha da castração que se transmite e se genealogiza. Não mais avançaremos por 
recuos. Não vamos reprimir algo tão simples como a vontade de viver. Pulsão oral, 
pulsão anal, pulsão vocal, todas as pulsões são nossas boas forças, e entre elas a 
pulsão da gestação – assim como a vontade de escrever, uma vontade de viver 
dentro, uma vontade do ventre, da língua, do sangue (CIXOUS, 1975 apud 
BRANDÃO et al., 2017). 

 

Essa categorização entre “santa” e “puta”, “biscate”, julga e condena as mulheres pela 

sua sexualidade, é uma violência ética que se objetiva a coerção sexual e essas categorias se 

fazem presentes na narrativa categorizando as personagens e tirando delas o direito sobre seus 

corpos, quer dizer, as personagens são revestidas por categorias que a fazem reconhecer sob 

uma ótica masculina.  

Além desse princípio de categorização das mulheres entre “santa” ou “puta”, existem 

outros estereótipos que são representados na narrativa, como é o caso da representação da 

mulher como sendo frágil e delicada e do homem como sendo a representação da força, esses 

conceitos são ilustrados quando Muidinga observa as nuvens e pensa: 

 

Olhando as alturas, Muidinga repara nas várias raças das nuvens. Brancas, mulatas, 
negras. E a variedade dos sexos também nelas se encontrava. A nuvem feminina, 
suave: a nua-vem, nua-vai. A nuvem-macho, arrulhando com peito de pombo, em 
feliz ilusão de imortalidade (COUTO, 1992, p. 153). 

 

A nuvem feminina possui traços que remetem a delicadeza (suave), além do trocadilho 

do ir e vir que se refere a nuvem feminina relacionada a ideia de nudez, erotismo feminino, 

enquanto a “nuvem-macho” é ilustrada por um animal que insere a ideia de agilidade e de 

virilidade, mas toda essa força para o excerto é designada como ilusória. Apesar do viés que 

categoriza o masculino ser refutado ou, ao menos, questionado, pela expressão “ilusão”, as 
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características da nuvem fêmea não são, sendo propagados e reforçados nesse trecho. A 

personagem feminina, enquanto passageira da voz alheia, é revestida de estereótipos literários 

(e sociais) que não se abrem a novas possibilidades discursivas, se mantendo dentro de 

construções de uma sociedade patriarcal.   

Ao longo da narrativa se fazem presentes uma série de denúncias acerca de violências 

que circundam as personagens femininas nessa terra repleta de conflitos, violências que são 

éticas, físicas e sexuais, inserindo-se em um viés de contranarrativas, uma vez que representa 

reflexões acerca de práticas ancestrais daquela comunidade, e, apesar de ilustrar diversas 

tradições locais, insere uma série de críticas acerca de práticas patriarcais. Porém, é válido 

ressaltar que pelo fato de ter como objetivo representar um imaginário local com um caráter 

nacionalista, observa-se a presença de valores estereotipados e cristalizados sobre o corpo 

feminino que ilustram valores dessas tradições. 

Pensando nessas questões e atentando para o objetivo dessa pesquisa, na próxima 

seção iremos fazer uma análise comparativa acerca das várias violências que circundam as 

personagens femininas nas narrativas (Capitães da Areia e Terra Sonâmbula), dando ênfase a 

violência sexual, observando se há uma ótica de desconstrução e denúncia de valores 

ancestrais ou perpetuação e propagação de valores patriarcais.   

 

4.3DENÚNCIA OU PERPETUAÇÃO DA CULTURA DO ESTUPRO?  
 

Nessa parte da nossa pesquisa, iremos analisar comparativamente as duas obras 

propostas, Capitães da Areia (1937) e Terra Sonâmbula (1992), a primeira de um dos 

escritores brasileiros mais lidos e traduzidos em diversas línguas, a segunda considerada uma 

das vinte melhores obras de Literatura africana do século XX, a obra da década de 30 de um 

dos escritores que é expoente na construção de um imaginário nacional brasileiro, a narrativa 

de 90 de um dos principais escritores de Moçambique que também ilustra uma construção 

nacional de seu país. Obras de épocas e autores distintos, entretanto ambos produzem 

literatura em Língua Portuguesa, além disso, o escritor contemporâneo afirma sofrer 

influência do brasileiro e possuir um grau de parecença muito grande no que diz respeito a 

tradições locais e culturais, contudo, apesar dessa afirmativa, o que levou a fazer essa análise 

comparativa principalmente foi o objetivo de analisar a ficcionalização do estupro ao longo 

dos anos. 
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Pensando na característica “mulher-sujeito” versus “mulher-objeto” as “negrinhas” do 

areal, em Capitães da Areia, enquadram-se no primeiro grupo uma vez que estão ali somente 

para sanar os desejos dos meninos do trapiche, sendo entendidas como objeto de posse, 

enquanto Farida, a personagem abusada em Terra Sonâmbula, insere uma série de denúncias 

acerca da condição da mulher na sociedade, seja da exploração sexual de meninas, seja a 

desconstrução de estereótipos que circundam a maternidade, seja o protagonismo de uma 

mulher que abandona a sua terra e vai viver em um barco pelo fato de não se sentir aceita 

naquela comunidade, além do fato de possuir voz, contar sua história. Dessa forma, a 

representação da mulher enquanto sujeito ilustra uma quebra nessas oposições hierárquicas 

que representam o sexo feminino como oposição ao masculino e nessa representação há 

construções ideológicas que buscam inferiorizar a mulher: 

 

Categorias utilizadas para caracterizar as tintas do comportamento feminino em face 
dos parâmetros estabelecidos pela sociedade patriarcal: a mulher-sujeito é marcada 
pela insubordinação aos referidos paradigmas, por seu poder de decisão, dominação 
e imposição, enquanto a mulher-objeto define-se pela submissão, pela resignação e 
pela falta de voz. As oposições binárias subversão/aceitação, 
inconformismo/resignação, atividade/passividade, transcendência/imanência, entre 
outras, referem-se, respectivamente, as essas designações e as complementam 
(BONNICI; ZOLIN, 2009, p. 219). 
 

Além disso, na narrativa brasileira as mulheres que são consideradas sujeito, pelo fato 

de se relacionarem sexualmente, serem donas de seus corpos, há a presença de condenação 

sobre elas, tidas como imorais. Como é o caso da mulher que os meninos são pagos para 

pegar as cartas de sua residência, ela é condenada por ser considerada infame por se 

relacionar com o rapaz que pagou por aquele serviço de invasão domiciliar para recolher as 

cartas, enquanto não há nenhum julgamento sobre o homem.  

Já na narrativa moçambicana, as mulheres que traem os seus companheiros não são 

julgadas, Carolinda trai o marido com o protagonista e não é condenada por nenhuma 

personagem, não há nenhum julgamento presente nos discursos das personagens, o mesmo 

acontece com Salima, ela era casada com um mulçumano, se envolve sexualmente com 

Romão, e o seu plano de se relacionar com ele estando menstruada tratava-se, na verdade, de 

uma estratégia para matá-lo. Nesse caso, a mulher usa o sexo como arma contra aquele ser 

que era a personificação da exploração. As mulheres são donas de seus corpos e usam-nos 

como armas de vingança (como é o caso de Carolinda pois ela tinha ódio do marido pelo fato 

de mantê-la naquela região que lhe rouba os sonhos), ou como estratégia para matar o seu 
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explorador (no exemplo de Salima que usa de uma crença de sua tradição para destruir o 

português). Assim, é perceptível, por meio do heterodiscurso, essa intenção dos autores (que 

vem refratada no texto) de representar as mulheres como sujeito ou objeto e condenar ou não 

a sua sexualidade:  

O heterodiscurso introduzido no romance (quaisquer que sejam as formas de sua 
introdução) é discurso do outro na linguagem do outro, que serve à expressão 
refratada das intenções do autor. A palavra de semelhante discurso é uma palavra 
bivocal especial. Ela serve ao mesmo tempo a dois falantes e traduz 
simultaneamente duas diferentes intenções: a intenção direta da personagem falante 
e a intenção refratada do autor (BAKHTIN, 2015, p. 113, grifos do autor). 

 

Nas narrativas em análise, nem todas as personagens são descritas pelo seu corpo e/ou 

erotismo, na obra amadiana de onze personagens femininas presentes nesta narrativa, sete 

trazem na sua descrição características eróticas e sensuais focadas na descrição de seus 

corpos: Dalva - “Era uma mulher de uns trinta e cinco anos, corpo forte, rosto cheio de 

sensualidade” (AMADO, 1937, p. 40), a “negra velha” que conta a história da mãe de Pedro 

Bala – “Num canto, uma negra velha vendia laranjas e cocadas, vestida com uma saia de 

chitão e uma anágua que deixava ver os seios ainda duros apesar da sua idade” (AMADO, 

1937, p. 82), mãe de Pedro Bala - “Eu conheci – era a negra que estava falando. – Um pedaço 

de mulher” (AMADO, 1937, p. 84), a “negrinha” abusada sexualmente “[...] era uma negrinha 

bem jovem, talvez tivesse apenas quinze anos como ele. Mas os seios saltavam pontiagudos e 

as nádegas rolavam no vestido, porque os negros mesmo quando estão andando naturalmente 

é como se dançassem” (AMADO, 1937, p. 87), a empregada da casa que acolhe o Sem-Pernas 

“A empregada colhia flores e os seios alvos apareciam sob o decote, pois ela estava curvada. 

Pedro Bala espiou. Eram seios alvos terminavam em bicos vermelhos” (AMADO, 1937, 

p.114), Dora - “O guarda que a informou olhou para os seios que nasciam” (AMADO, 1937, 

p. 165), Joana – “[...] mulher branca e com dinheiro, velha e feiusca era verdade, mas bem 

comível ainda [...]” (AMADO, 1937, p. 232).  

As personagens que não são descritas por características que inserem desejos são: 

Don’Aninha, mãe de santo do candomblé, Esther, mulher que acolhe o Sem-Pernas, a mãe de 

Dora, que é descrita somente como lavadeira e trabalhadora e a mulher que tem a carta 

retirada de sua casa pelos garotos, que apesar de não ser descrito seus atributos físicos durante 

sua passagem é questionada se ela “-Era boa, era? [...] Eu tava perguntando se era boa mas pra 

cama” (AMADO, 1937, p. 60). Além dessas personagens que compõem algumas cenas da 

narrativa, a obra faz menção à duas outras (Rosa Palmeirão e Maria Cabaçu), ambas são 
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citadas como sendo santas do candomblé, a primeira é descrita pela sua beleza, força, 

coragem e corpo e a segunda pela sua feiura, força e coragem, contudo, apesar de não possuir 

beleza, “se entregou toda a um cearense amarelo e fraco que a amou como se ela fosse uma 

mulher bonita, de corpo belo e olhos sensuais” (AMADO, 1937, p. 249).  

Logo, apesar do estudo de Brivio (2010) apontar que somente 35% das personagens 

das narrativas de Jorge Amado serem descritas pelos seus corpos, e apenas 18% tem uma 

descrição erotizada de seus corpos, na narrativa em análise esses dados são completamente 

diferentes. Além desses dados, é valido ressaltar, como o foco dessa pesquisa é a descrição do 

abuso sexual que a “negrinha” abusada sexualmente está dentro do grupo das mulheres que 

são descritas de maneira erotizada, e essas características que remetem a sensualidade, dentro 

da narrativa, são impulsionadoras da perseguição e, posteriormente, do estupro.  

Observando esses aspectos em Terra Sonâmbula, os corpos das mulheres que 

aparecem na narrativa, geralmente, não são descritos, em relação a aparência usa-se as 

expressões como: “beleza daquela mulher”, das quatorze mulheres presentes na narrativa, 

quatro são descritas pelo seu corpo ou julgadas pelo uso dele, são elas: Salima – “Ei-la: 

envolta em pano branco, de sabores convidantes” (COUTO, 1992, p. 147), Juliana Bastiana – 

“Seu modo de ser cega fazia com que não parecesse uma dessas trampalhonas, virabazucas. 

Ela se chegou, me cheirou. A saia dela apertava o corpo, o rabo quase nem devia respirar”. 

(COUTO, 1992, p. 131), Jotinha – “Ela estava parada num carreiro, cobria as suas pernas de 

um óleo brilhante. O luar fazia desenhos em seu corpo” (COUTO, 1992, p. 185), além de 

Jorgina, que, não tem seu corpo descrito na narrativa, mas o fato dela ser dona do seu corpo e 

ter vários parceiros sexuais a faz ser caracterizada como “biscate” (COUTO, 1992, p.123).  

Atentando para a presença da descrição dos corpos femininos, no primeiro caso, a 

visão de “sabores convidantes” de Salima, trata-se de uma descrição de Romão, pois esse é o 

caderno em que ele recorda o momento de sua morte, ou seja, trata-se de um fluxo de 

consciência do explorador, isto é, o heterodiscurso do colonizador português. No segundo e 

terceiro exemplos, as considerações acerca do corpo das personagens partem do narrador em 

primeira pessoa (Kindzu) e no último caso, o julgamento parte da personagem Tuahir.  

Em relação às outras personagens, a princípio, não há qualquer menção aos seus 

corpos, somente Carolinda que, ao ter relações sexuais com Kindzu que tem partes de seu 

corpo mencionadas: “Repente, um vulto saiu do escuro. Calafriorento, me defendi, atirando o 

desconhecido ao chão. No meio da luta, senti no corpo do suposto as palpitantes saliências: 



124 

 

era uma mulher, seus seios estavam colocados à minha disposição” (COUTO, 1992, p. 136), 

“Carolinda, de novo, amoleceu em meus braços. Ali nos incómodos degraus do fantasmado 

casarão, ela estendeu seu corpo com a paixão do fogo e a ternura da terra” (COUTO, 1992, p. 

173). Farida, quando faz sexo com Kindzu, tem exclusivamente o seu desejo demarcado pelas 

brasas que acendem em seus olhos, não fazendo referência a traços provocativos em seu corpo 

que resultaram no sexo. As velhas profanadoras, no momento em que abusam sexualmente de 

Muidinga, têm seus corpos mencionados “Então, a mais velha se coloca de pernas abertas 

sobre seu corpo derrubado e, num puxão, se desfaz da capulana. Aparecem as usadas carnes, 

enrugadas até aos ossos, os seios pendentes como sacos mortos. Ela grita, se lambe a si 

mesma, em inesperadas volúpias” (COUTO, 1992, p. 101). Entretanto, a descrição desses 

corpos e desejos não resultam em condenações sobre eles. 

Após fazer essa explanação sobre a descrição dos corpos femininos na narrativa em 

questão, e a presença ou ausência de erotismo quando se faz menção a eles, na narrativa há 

uma quase total ausência desse recurso, além de que no momento em que Farida é abusada 

não existe qualquer alusão acerca de características eróticas ou sensuais que despertassem 

pulsões sexuais, diferentemente do que acontece na outra narrativa em análise, e distintamente 

do que ocorre, muitas vezes, em casos de crimes sexuais que, por meio da Cultura do Estupro, 

procura-se inserir a responsabilidade do abuso sofrido na própria vítima, tida como 

provocadora deste ato, pois a “Cultura do Estupro é um termo usado para abordar as maneiras 

em que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual 

violento dos homens”. 22 

A representação das mulheres na narrativa pode ilustrá-las como sujeito ou objeto, ou 

repleta de traços eróticos, isso deixa claro que a linguagem, além de constituir as personagens, 

constitui e institui o sujeito da enunciação como um ser que propaga estereótipos literários 

que marca uma aceitação de preceitos patriarcais ou um inconformismo sob essa tradição. 

Pelos dados quantitativos percebe-se que a narrativa de Jorge Amado possui mais traços que 

ilustram um fascínio pelo corpo feminino, dessa forma, ele é construído como marcadamente 

erótico, já na narrativa de Mia Couto nota-se que mesmo sendo homem, ele faz a mulher falar 

e a ilustra com um viés subversivo os padrões que tentam enjaular seu corpo e sua voz, é fato 

que há a construção de algumas (poucas) personagens com erotismo e sensualidade sendo 

demarcados, mas isso não ilustra a totalidade da obra.  

                                                           

22
 https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/Acesso em 10 de novembro de 2018 
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No que tange a representação da violência doméstica, na narrativa de Jorge Amado, a 

violência é tida como algo natural na relação, isso é ilustrado na passagem que Dalva fala 

acerca de como era a relação sexual com Gato e como era se relacionar com vigaristas ou 

futuros vigaristas (como era o caso do garoto), as relações eram compostas por amor, prazer, 

roubo e violência. Essa violência doméstica naturalizada se faz presente somente quando 

ilustra as relações amorosas que as prostitutas possuíam. Na narrativa de Mia Couto não é 

propagado o valor de violência doméstica entendida como natural nas relações, uma vez que 

há uma série de casais que são descritos na narrativa e a violência física não se faz presente na 

relação deles, porém quando Tuahir fala para Muidinga sobre as mulheres, ele pede para o 

menino não se envolver com mulheres bonitas, ou, se, por acaso, casar com uma delas, 

utilizar de violência para deixá-la feia, para que ela não desperte desejo nos outros homens, 

podendo vir a traí-lo.  Logo, nas narrativas a violência é utilizada nas relações como tentativa 

de manter o controle masculino sobre o feminino dentro das relações, a violência sendo 

naturalizada ou sendo utilizada como controle sobre o corpo feminino. Sendo importante falar 

das diversas violências que cercam as mulheres nas obras, atentando para o grau de parecença 

entre elas, uma vez que 

 

[...] violências corporais que, como expressão de relações entre poder masculino e 
sexualidade, fazem parte da aprendizagem da virilidade, e são em geral legitimados 
socialmente. Ferindo diretamente muitas mulheres, privando-as da sua liberdade de 
ir e vir, do seu sentimento de segurança, da sua autoconfiança, de sua capacidade de 
construir relacionamentos, de seu gosto pela vida, essas violências se referem e 
afetam todas as mulheres que se vítimas potenciais (Hanmer, 1977), e constituem 
uma das formas extremas de relações entre os sexos (HIRATA et al, 2009, p. 271). 

 

Além disso, é importante entender sobre a relevância da arte enquanto influência para 

as pessoas, e à medida que se torna propagadora de violências diversas, acaba naturalizando-

as, pois, “Fotos, ensaios, romances e tudo mais podem mudar a nossa vida; são perigosos. A 

arte molda o mundo. Conheço muitas pessoas que leram um livro que acabou determinando o 

que fariam da vida ou lhes salvou a vida. [...]” (SOLNIT, 2017, p. 169). 

É considerável observar que nas narrativas, há seres que servem de inspiração para as 

personagens, na narrativa da década de 30, Lampião, figura que ilustra nacionalismo, mas 

acima de tudo regionalismo, marcada por características violentas e de ações como 

defloramento de mulheres entendido como natural, além de serem inspirados por malandros, 

que “derrubavam as negrinhas no areal”, sendo a mulher novamente entendida como objeto 
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de posse. Além de seres que inspiravam os meninos, há a inspiração religiosa do catolicismo e 

do Candomblé, a primeira crença ilustra a figura feminina como ser que desperta anseios 

masculinos, levando-os para um mundo de pecados, isto é, a ideia de pulsões masculinas, que 

podem acarretar em práticas forçadas de sexo, são entendidas como sendo provocadas pelas 

mulheres; na segunda religião, não há qualquer passividade ou violência ética sendo 

propagada por meio de crenças contra as mulheres, pelo contrário, fica claro que nos 

candomblés há a presença de várias mulheres com papel de protagonismo, como santas e 

mães de santo, por exemplo.  

Já na obra de 90, os seres que servem de inspiração ao protagonista são os naparamas, 

guerrilheiros locais símbolo nacionalista representantes do partido político RENAMO 

(Resistência Nacional Moçambicana) que lutava contra a autoridade única de Moçambique a 

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), apesar de ao longo da narrativa esses 

guerrilheiros serem descritos como violentos que “a morte só ensina a matar” (COUTO, 1992, 

p.30), eles que guiam as andanças de Kindzu, a procura por eles que faz o protagonista sair de 

sua casa. 

 Desta maneira, as narrativas se distinguem nesse aspecto, a primeira tem como figuras 

que servem de modelos para as personagens da narrativa instituições ou seres que perpetuam 

práticas patriarcais e exploração das mulheres, enquanto a segunda obra possui aspectos 

puramente nacionalistas que não perpetuam violência ou hierarquização de grupos étnicos ou 

sexuais, que servem para ilustrar a esperança no episódio da história de Moçambique marcado 

por violências e mortes, a guerra entre FRELIMO e RENAMO. Os autores usam o 

multidiscurso dessas figuras (Lampião, malandro, religiões, guerrilheiros) para chegar a uma 

conclusão da imagem sobre o objeto: 

 

O artista-prosador edifica este multidiscurso social em volta do objeto até a 
conclusão da imagem, impregnada pela plenitude das ressonâncias dialógicas, 
artisticamente calculadas em todas as vozes, e entonações essenciais desse 
plurilingüismo. Mas, como dissemos, qualquer discurso da prosa extra-artística – de 
costumes, retórica, da ciência - não pode deixar de se orientar para o "já dito", para o 
"conhecido", para a "opinião pública", etc. A orientação dialógica é naturalmente um 
fenômeno próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer 
discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o 
discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com 
ele, de uma interação viva e tensa (BAKHTIN, 2014, p. 88). 
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É valido acentuar que a narrativa contemporânea desconstrói ideais cristalizados como 

questões que envolvem a maternidade, nessa narrativa, a criança fruto do abuso é memória do 

trauma, indo de encontro a ideia de pulsão materna. Dessa maneira, Farida no lugar de amar a 

criança que gerou em seu ventre, valor estereotipado da maternidade, passa a repudiá-lo pelo 

fato de a fazer sempre recordar do abuso sofrido. Já na narrativa de Jorge Amado, não há 

menção nem intenção a essa temática. Sobre a representação da maternidade entende-se: 

“Num contexto que opõe natalistas e malthusianos, o tema da livre maternidade está no centro 

de debates públicos e privados e aparece em numerosos romances como Sagaert (1999)” 

(HIRATA et al, 2009, p. 134). 

Após fazer a explanação de como as personagens femininas são construídas ao longo 

das narrativas, levando em conta os valores ancestrais que são propagados ao longo dessa 

representação ou desconstruídos, partiremos para a análise comparativa das cenas de violência 

sexual nas obras. Pois, só a partir da explanação de como essas personagens violentadas, e 

outras que ilustram diferentes violências sofridas, são representadas será possível entender 

como se dá a ficcionalização dessas mulheres e dessa violência nas narrativas. 

Primeiramente, salienta-se na obra Capitães da Areia (1937), que o narrador 

caracteriza-se como onisciente neutro, e o agressor (o ser que abusa sexualmente) é o 

protagonista da narrativa, logo quem irá relatar os fatos será uma terceira pessoa. O narrador 

por ser onisciente neutro não irá fazer julgamentos acerca do estupro, todavia pelos olhos dele 

é possível compreender uma série de valores presentes para descrever o abuso sexual. 

 Na segunda obra, Terra Sonâmbula (1992), quem relata o estupro é Farida (a vítima), 

ela pede ao narrador dos cadernos (Kindzu, narrador em primeira pessoa, narrador 

protagonista) para que ela possa contar sua história e, nesse momento, Kindzu ouve a história 

de Farida e põe nos cadernos que são lidos por Muidinga, ou seja, a narrativa presente nos 

cadernos se dá em primeira pessoa, entretanto nessa parte o narrador que era protagonista, 

passa a ser testemunha, relatando a história ouvida. 

Na narrativa moçambicana a história do abuso é relatada pelo ser estuprado, o estupro 

irá ser narrado pelos olhos da vítima por mais que seja Kindzu que coloca a narrativa no 

papel, trata-se da transcrição da história de Farida, Kindzu deixa de ser protagonista nesse 

caderno, e passa a relatar em terceira pessoa a história da “filha do céu” (COUTO, 1992, p. 

70), a mulher torna-se protagonista, o próprio capítulo chama-se “A filha do céu”.  Enquanto 

na narrativa de Jorge Amado a história é contada pelo heterodiscurso do narrador, que ao 
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longo da obra conta a história de Pedro Bala e dos meninos do trapiche, o capítulo no qual 

acontece o estupro chama-se “Docas”, o nome que se dá a bacias artificiais onde entram e 

saem os navios para se abrigarem e para carregamento e descarregamento. Assim, observa-se 

nas narrativas quem possui direito a voz na situação de violência sexual.  

Um ponto importante acerca do estupro é que muito se questiona sobre o que motivou 

a violência “Destacando que o estupro particularmente supõe o não consentimento da vítima 

[...] que fazem da relação entre vítima e o autor um elemento explicativo fundamental” 

(HIRATA et al, 2009, p. 272), como se a vítima fosse a culpada nos crimes pelo fato de ter 

impulsionado o ato ou pela razão de ter consentido.  

Antes dos abusos sexuais, na narrativa de Jorge Amado, observa-se que o agressor 

sentia-se oprimido, “Ia devagar, como se carregasse um peso dentro de si, ia como que 

curvado por dentro” (AMADO, 1937, p. 86), quer dizer, o narrador, responsável pela 

representação dessa passagem, ilustra que Pedro Bala sentia-se mal, pois espera o dia que a 

miséria acabaria, que os pobres conquistariam os seus direitos, isto é, o peso da miséria e da 

desigualdade social pesava sobre seus ombros, diante desse mal estar que o afligia é que ele se 

depara com o “vulto” que posteriormente dará forma a “negrinha”. Por isso, é construído todo 

um imaginário que insere dó e compaixão para com o menino de rua que sofria nesse 

momento, estava aflito.  

Já, os momentos que antecedem o estupro de Farida são descritos como uma vontade 

que ela tinha de reencontrar Virgínia, a portuguesa que cuidara dela na infância e 

adolescência, em vista disso, antes de voltar a sua aldeia, ela decide passar na casa de 

Virgínia, contudo “Quem abriu a porta foi o português, com seus olhos de morder” (COUTO, 

1992, p. 77). Ele diz que a esposa voltaria na mesma noite e pediu para que Farida a esperasse 

no antigo quarto que ela dormia quando morava com eles. Nessa passagem Farida não é 

representada com traços que despertam os “olhos de morder” de Romão, os seus atributos 

físicos não são descritos, nem suas vestes, o simples fato dela estar naquele lugar e de ser uma 

garota órfã e negra naquela casa de portugueses a torna vítima da violência. O agressor é 

descrito com animalidade, não no sentido viril e positivo, mas no sentido pejorativo do termo 

denotando características agressivas. 

Na narrativa brasileira, por meio do discurso do narrador, a “negrinha” é descrita 

como ser que incita a violência, uma prática comum nesse tipo de crime, por meio da Cultura 

do Estupro que propaga esse tipo de violência, “Ou seja: quando, em uma sociedade, a 
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violência sexual é normalizada por meio da culpabilização da vítima, isso significa que existe 

uma Cultura do Estupro”23, para ilustrar essa cultura, temos o seguinte excerto:  

 

No fim da rua Pedro Bala viu um vulto. Parecia uma mulher andava apressada. 
Sacudiu seu corpo de menino como se sacode um animal jovem ao ver a fêmea, e 
com passo rápido se aproximou mulher que agora entrava no areal. A areia chiava 
sob os pés e a mulher notou que era seguida.  Pedro Bala podia vê-la bem quando 
ela passava sob os postes: era uma negrinha bem jovem, talvez tivesse apenas quinze 
anos como ele. Mas os seios saltavam pontiagudos e as nádegas rolavam no vestido, 
porque os negros mesmo quando estão andando naturalmente é como se dançassem. 
E o desejo cresceu deu Pedro Bala, era um desejo que nascia da vontade de afogar a 
angústia que o oprimia. Pensando nas nádegas rebolantes da negrinha pensava na 
morte de seu pai defendendo o direito dos grevistas, Omolu pedindo vingança na 
noite de macumba. Pensava em derrubar a negrinha sobre a areia macia, em acariciar 
seus seios duros (talvez seios de virgem, sempre seios de menina), em possuir seu 
corpo quente de negra (AMADO, 1937, p. 87). 

  

A “negrinha” é descrita pelo narrador com traços que despertam pulsões sexuais no 

protagonista, justificando a violência, seus seios, suas nádegas, seu jeito de andar, todas as 

suas características despertam desejo no agressor. Além disso, ele precisava se livrar da 

mágoa que o oprimia. Essa narrativa, ao contrário da moçambicana, utiliza de características 

de animais para inserir impulsos viris, ideia de masculinidade, o menino que sacode o corpo 

como um animal. Diferente da metáfora da obra coutiana, a comparação na obra amadiana 

revela que essas características animalescas são naturais dos seres e diante de pulsões 

biológicas que foram despertadas pela “negrinha” geram ações, nesse caso, a perseguição com 

o objetivo de possuir a presa, a fêmea.  

No momento do abuso sexual, na narrativa moçambicana, Farida conta que Romão 

havia entrado no quarto enquanto ela dormia, segue a passagem:  

 

Era Romão que rondava seu leito. Romão se sentou na cama, seus braços 
procuraram no escuro. Quando seus dedos roçaram o rosto da menina ele sentiu o 
molhado de caladas lágrimas. Essa tristeza ainda mais lhe afiou os apetites. Foi 
envolvendo Farida, cada avanço dele a doidoendo. O passos dele cercavam –lhe o 
medo, enquanto ia esquentando suas brasas. Em silêncio, rezou com desespero. Lá 
fora a meiguice da lua não fazia suspeitar quanto ódio fermentava naquele quarto.  
Os anjos demoravam, Romão ganhava vantagem. Na aflição ela se perguntava: e 
afinal Deus? Por que se demora tanto? (COUTO, 1992, p. 78). 

 

                                                           

23
 https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/. Acesso em 12 agosto de 2018. 
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Logo, é perceptível a denúncia presente nessa narrativa de estupro, uma vez que o que 

impulsiona os atos de exploração sexual em Romão é o fato de Farida possuir medo, ficando 

claro que a culpa do estupro é única e exclusivamente do estuprador. Além disso, a ideia de 

que as mulheres são loucas “[...] buraco cheio de vontade de seu pênis” (1975 apud 

BRANDÃO et al., 2017; p. 150) é totalmente desconstruída, uma vez que a mulher não é 

tomada por desejo enquanto o agressor vai avançando nos atos de violência, pelo contrário, 

ela é possuída pelo horror, pelo medo, pelo desespero.  

É necessário frisar que o Deus das crenças portuguesas não a atende em seu clamor, 

não intercede. Na concepção cristã tem-se que: 

 

[...] foi o homem que surgiu primeiro, ganhando, deste modo, uma posição 
hierarquicamente superior, que lhe permite ser governador dos destinos da mulher. 
Isto significa que a difícil situação a mulher foi criada por Deus e aceite pelos 
homens no princípio do mundo (CHIZIANE, 2013, p. 199). 

 

Já as crendices de Salima, que faz sexo enquanto está menstruada, culmina na morte 

de Romão, reforçando o valor das crenças locais, e discutindo acerca das crenças que foram 

impostas a Farida no momento em que foi criada pelos portugueses. Crenças essas sem valor, 

uma vez que parece estar do lado da exploração portuguesa, no momento em que não atende 

aos clamores de Farida, “Porque as ferramentas do amo jamais derrubarão a casa dele” 

(LORDE apud BONNICI, 2002, p. 182). 

 Em Capitães da Areia, no momento do abuso sexual, as emoções que são despertadas 

na personagem que sofre o abuso são distintas da narrativa anterior, primeiramente, no 

momento da perseguição a “negrinha” é tomada por medo e Pedro Bala por impaciência. No 

momento que é capturada pelo agressor é tomada pelo terror, quando vê que é um menino 

como ela, fica mais tranquila e tenta escapar, porém quando é capturada mais uma vez é 

tomada pelo espanto novamente. Em seguida, Pedro Bala começa a acariciá-la e “no fundo de 

seu terror, começava a sentir um fio de desejo, como um fio de água que corre entre 

montanhas e vai engrossando aos poucos até se transformar em caudaloso rio” (AMADO, 

1937, p. 89), por isso, ela tenta fugir pois começa a sentir medo por não conseguir resistir 

àquele desejo que já fazia parte do corpo dela, morde Pedro Bala e escapa de seus braços, por 

essa razão, o menino então sente todo aquele desejo misturado com raiva. 
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A descrição desses momentos que antecedem o estupro ilustra a presença do temor, 

como na narrativa moçambicana, porém a descrição do estupro é totalmente romantizada e 

erotizada, uma vez que a “negrinha” é tomada por um desejo que é comparado a um fio de 

águas que posteriormente torna-se rio, fazendo alusão ao desejo feminino marcado pela 

lubrificação do órgão genital. Dessa forma, fica claro que o heterodiscurso do narrador mostra 

que, mesmo diante de uma perseguição e de várias negativas da menina, a “negrinha” estava 

sentindo prazer naquela situação. Esse imaginário de sentir prazer em uma tentativa de 

estupro também é reforçada posteriormente:  

 
 
Ele suspendeu as saias pobres de chita, apareceram as duras coxas da negra. Mas 
estavam uma sobre a outra e Pedro Bala tentou separá-las. A negrinha reagiu de 
novo, mas como o menino a estava acariciando e ela sentiu a chegada impetuosa do 
desejo, não o xingou mais, senão que disse num pedido angustioso:  

- Me deixa, que eu sou virgem. Tu pode ser bom, não me querer. Depois tu encontra 
outra. Eu sou donzela, tu vai me fazer mal.  

Ele olhou, ela estava chorando de medo e também porque sua vontade estava 
enfraquecendo, seus peitos estavam intumescidos.  

- Tu é donzela mesmo?  

- Juro por Deus Nosso Senhor, pela Virgem -beijava os dedos postos em cruz.  

Pedro Bala vacilava. Os seios da negrinha intumescidos sob seus dedos. As coxas 
duras, a carapinha do sexo. 

 - Tu tá falando a verdade? - e não deixava de acariciá-la.  

- Tou, juro. Deixa eu ir embora, minha mãe tá me esperando.  

Chorava, e Pedro Bala tinha pena, mas o desejo estava solto dentro dele. Então 
propôs ao ouvido da negra (e fazia cócegas a língua dele):  

- Só boto atrás. (AMADO, 1937, p. 90). 

 

 Para esse narrador em terceira pessoa, a “negrinha” apesar de dizer que não queria se 

envolver sexualmente com Pedro Bala pois ela era virgem, essa negativa não se dava por falta 

de desejo, a comparação com o rio, remetendo a lubrificação de sua vagina e os seios 

intumescidos fazendo alusão a excitação, para o narrador, ela não sente mais medo, terror, só 

desejo, cócegas, como é evidente nas passagens mencionadas. A menina não chorava por 

temor de ser abusada sexualmente, mas porque tinha medo de não resistir ao desejo e ser 

motivo de chacota para a sociedade pelo fato de não ser mais virgem “Se ela não resistisse 

contra o desejo e deixasse que ele a possuísse, estaria perdida, iria deixar uma mancha de 

sangue no areal, da qual ririam os estivadores na madrugada seguinte” (AMADO, 1937, p. 
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89). É evidente uma crítica acerca da necessidade de se manter virgem, todavia a narrativa de 

estupro dessa obra propaga uma série de valores que perpetuam esse tipo de violência, como: 

inserir a culpa na vítima, consequentemente tirando a consciência culpada do agressor, além 

de propagar um ideal de que o “não”, a negação feminina, não corresponde a ausência de 

desejo, propaga-se um valor de ausência de negociação durante o sexo, não se cede a negativa 

do Outro, visto que ambos são animais tomados por desejo.  

 Complementa-se que na narrativa, o “não” da mulher parece indizível, há uma série de 

passagens em que a “negrinha” diz que não quer ter nenhum envolvimento sexual com Pedro 

Bala, são elas: “- Me deixa. Me deixa, desgraçado!” (AMADO, 1937, p. 89), “ - Deixa eu ir 

embora, desgraçado. Tu quer fazer minha desgraça, filho da mãe? Deixa eu ir embora, que 

não tenho nada com tu” (AMADO, 1937, p.89), “- Me deixa, desgraçado... Me deixa, 

desgraçado...” [...], “- Me deixa, que eu sou virgem. Tu pode ser bom, não me querer. Depois 

tu encontra outra. Eu sou donzela, tu vai me fazer mal.” [...], “- Tou, juro. Deixa eu ir embora, 

minha mãe tá me esperando.” [...], “- Não. Não, que dói.” (AMADO, 1937, p. 90), apesar 

dessa série de negativas, para a narrativa a “negrinha” fazia “chiquê”, queria aceitar os 

pedidos de Pedro Bala pois possuía desejo, entretanto queria manter sua virgindade. Isso 

ilustra a falta de poder sobre o próprio corpo que vem sendo ficcionalizada com um viés de 

perpetuação dessa violência que silencia as mulheres. “A falta de jurisdição sobre o próprio 

corpo é uma forma de silenciamento, uma maneira de anular o valor daquilo que se diz, e as 

palavras sem valor são piores do que o silêncio: a pessoa pode ser punida por dizê-las” 

(SOLNIT, 2017, p. 38). 

Fica claro assim, que a plurilinguagem presente na obra de Jorge Amado insere uma 

série de definições e avaliações que ficam subentendidas por meio das ações, e dos diálogos 

entre os heterodiscursos presentes na narrativa, assim naturalizando atos e comportamentos 

machistas, sexistas e misóginos, que estimulam agressões sexuais e outras formas de violência 

contra as mulheres. Enquanto na narrativa moçambicana, a combinação dos heterodiscursos 

inserem uma objetificação do homem, “A objetificação do homem se realiza quando ele é 

descrito como violento e terrivelmente sexual” (BONNICI, 2012, p. 189). 

Desse modo, na narrativa brasileira, é evidente que a “negrinha” resiste pelo fato de 

ser virgem e querer se manter assim, entregando-se a quem fosse constituir um 

relacionamento com ela, já Farida, na narrativa moçambicana, quando não são atendidas as 

suas preces, luta, resiste, contudo após ser ameaçada e quando o peso da tradição recaí sobre 
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ela, resolve que “melhor seria ela se deixar, sem menção nem intenção” (COUTO, 1992, p. 

78). A narrativa não faz menção acerca de qualquer tipo de vontade, mas sim ilustra as 

intenções de Farida de sair daquele quarto repleto de ódio “Lá fora a meiguice da lua não 

fazia suspeitar quanto ódio fermentava naquele quarto” (COUTO, 1992, p. 78). Durante o 

abuso, não há qualquer referência ao que Farida fazia, somente Romão é descrito como: “O 

português se homenzarrou, abusando dela toda inteira. Transpirava imensos suores. Romão 

surgia cada vez mais peganhento, colajoso como um sapo. E como um sapo adormeceu em 

seus braços, roncando” (COUTO, 1992, p. 78), o uso de neologismo e comparações 

novamente reforçam características animalescas e grotescas, despertando nojo em quem 

ouve/lê a história. Observando o momento do abuso em Capitães da Areia:  

 

Mas ele a acarinhava, uma cócega subiu pelo corpo dela. Começou a compreender 
que se não o satisfizesse como ele queria, sua virgindade ficaria ali. E quando ele 
prometeu (novamente sua língua a excitava no ouvido) se doer eu tiro... ela 
consentiu.  

- Tu jura que não vai na frente?  

- Juro.  

Mas depois que tinha se satisfeito pela primeira vez (e ela gritara e mordera as 
mãos), vendo que ela ainda estava possuída pelo desejo, tentou desvirginá-la. Mas 
ela sentiu e saltou como uma louca:  

- Tu não te contenta, desgraçado, com o que me fez? Tu quer me desgraçar? 
(AMADO, 1937, p. 90,91). 

 

 No imaginário do discurso do sujeito que narra o estupro, a “negrinha” estava 

loucamente excitada, em vista disso ela decide fazer a vontade dele (sexo anal) pois se 

continuasse naquele “diálogo”, ela perderia sua virgindade, uma vez que a língua de Pedro 

Bala estava excitando a menina. Assim como Romão que se “homenzarrou” e usou Farida 

toda e inteira, Pedro Bala havia se satisfeito abusando da “negrinha”, mas ao perceber que ela 

possuía desejo, tenta tirar a virgindade da garota, porém a menina não permitiu. Contudo o 

que é contraditório é como a menina se comportava durante o abuso sexual (gritava e mordia 

as mãos), que demonstra atitudes que remetem a dor, mas posteriormente afirma-se que ela 

estava possuída por prazer. Observando as narrativas, é evidente que uma delas (Capitães da 

Areia) tenta tratar como normal ou justificar esse ato de violência, reforçando a tendência 

incriminadora de tantas sociedades em considerar as vítimas de estupro culpadas, porém 

“Nenhum argumento deve, em nenhuma instância, normalizar ou justificar atos bárbaros e 
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criminosos como o estupro”. O que não se faz presente em Terra Sonâmbula (1992) que 

ilustra Romão como digno de repúdio e a vítima com características infantes.  

 Posteriormente aos abusos sexuais, há diferentes projeções na representação desta 

consciência culpada sobre o crime cometido. 1- Em um primeiro momento, em ambas as 

narrativas, as vítimas do estupro choram; 2- Num segundo momento, lançam todo ódio contra 

aqueles que as violentara: “Chamou todo o ódio contra aquele homem que a violara” 

(COUTO, 1992, p. 79), “- Peste, fome e guerra te acompanha, desgraçado. Deus te castiga, 

desgraçado. Filho de uma mãe, desgraçado, desgraçado [...]” (AMADO, 1937, p. 92). 

Posteriormente, quando está prestes a virar a esquina cospe no chão e diz: “- Desgraçado... 

Desgraçado” (AMADO, 1937, p. 92); 3- Já em um terceiro momento, a representação se 

distingue, em Capitães da Areia a “negrinha” desaparece após rogar pragas e virar a esquina, 

e o leitor passa a observar as emoções do protagonista após essa narrativa de estupro, e em 

Terra Sonâmbula, enquanto Romão dorme sem nenhuma culpa e depois relembra a situação 

com prazer, a vítima sente-se culpada pois “A culpa era só dela, transitando entre esses 

mundos, num vira- revira” (COUTO, 1992, p.79), isto é, ela sente que estava no local errado, 

não encontrara seu lar, vivia num vira-revira por isso foi estuprada – não é isso que muitas 

vezes é questionado nesses crimes? O local em que a vítima se encontrava, como se este fosse 

fator preponderante para ocorrer o abuso. Sendo assim, a consciência culpada parte da vítima 

na narrativa moçambicana. 

 Na outra narrativa, é perceptível que o fato da “negrinha” se encontrar naquele lugar é 

inserido como fator motivador para a perseguição e o abuso “Não sabia que a areia das docas 

é a cama de amor de todos os malandros, de todos os ladrões, de todos marítimos, de todos os 

Capitães da Areia, de todos os que não podem pagar mulher e têm sede de um corpo na cidade 

santa da Bahia?” (AMADO, 1937, p. 88). Além disso, em Capitães da Areia, é evidente que 

depois do abuso, no momento que a “negrinha” chora e roga pragas, Pedro Bala começa a 

sentir aquele mal-estar e peso sobre os ombros que o oprimia. Diante da costura dos 

heterodiscursos (do narrador e de Pedro Bala), na construção da narrativa, quem passa a ser 

vítima naquela situação é o protagonista, a culpa era da vida que o fizera assim, ele que não 

devia tê-la encontrado pois ela que despertara aquele desejo animal no menino, isso fica 

evidente nas seguintes passagens:  

 
Ela chorava e aquele choro foi angustiando Pedro Bala, foi fazendo com que 
voltasse a sua inquietação do começo da noite, a visão do seu pai morrendo na luta, 
a visão de Omolu anunciando vingança. Começou a maldizer intimamente o 
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encontro da cabrocha e apressou o passo para chegar quanto antes ao começo da rua 
(AMADO, 1937, p. 91). 
 
Pedro baixou a cabeça, não sabia o que dizer, não tinha mais desejo nem raiva, só 
tristeza no seu coração. Ouviram a música de um samba que um homem cantava na 
rua. Ela soluçou mais alto, ele foi chutando a areia. Agora se sentia mais fraco que 
ela, a mão da negrinha pesava na sua como se fosse chumbo. Largou a mão, ela se 
afastou dele. Pedro não protestou. Queria não a ter encontrado, não ter também João 
de Adão nem ter ido ao Gantois (AMADO, 1937, p. 92). 

 

 Salienta-se que depois, ele corre como se fugisse das pragas da “negrinha”, queria se 

jogar no mar para se livrar daquela inquietação, em seguida, o fluxo de consciência do 

personagem passa a questionar a sociedade, os ricos, o desespero de ser uma criança 

abandonada que a assim como a “negrinha” ela era uma criança, uma vítima.  

Em uma narrativa (Terra Sonâmbula) a consciência culpada parte da vítima que culpa 

o local no qual se encontrava, e na outra (Capitães da Areia) utiliza-se o signo da 

“autodefesa” (BUTLER, 2015, p. 131) para justificar a violência cometida. Ilustrando, ambas 

as narrativas por meio do heterodiscurso a conduta de considerar a vítima como imprudente, e 

a narrativa brasileira ilustra o homem como um ser que é incapaz de dominar seus impulsos 

sexuais.  

Conforme Ockrent e Treiner (2011, p. 212) os números ressaltam a dimensão do 

estupro como abuso de confiança e poder, e colidem com a tendência incriminadora de tantas 

sociedades que consiste em considerar como imprudentes as vítimas de estupro, alegando que 

essas adotam condutas de risco como: saídas noturnas, a maneira como se vestem, e outras 

formas de incriminação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Por meio desta pesquisa foi possível perceber que o crime do estupro é uma 

problemática que vem sendo ficcionalizada ao longo dos anos na literatura, seja brasileira ou 

não, como pode ser observado em diversas obras canônicas ou não, curtas ou longas, vários 

tabus que perpassam esse crime se fazem presentes na ficção perpetuando práticas 

exploratórias ou fazendo “releituras” delas, inserindo contradiscursos.  

Pensando nessa questão, é necessário investigar as obras que propagam práticas 

patriarcais que veem o corpo feminino como objeto de posse do masculino, obras que estão 

submersas na Cultura do Estupro e a perpetuam, e obras que possuem uma visão de denúncia 

acerca dessa prática pois “A Cultura do Estupro está nos lares, nas ruas, nas revistas, na TV, 

nos filmes, na linguagem, na publicidade, nas leis… por isso, todas as esferas da sociedade 

devem ser mobilizadas para essa transformação”.24 Dessa forma, é evidente que a literatura 

não é um campo inatingível por essa cultura, uma vez que ela está presente em várias esferas 

sociais, por essa razão deve-se observar relação de silenciamento ou de desconstrução dessa 

cultura que cala e condena as mulheres diante do abuso sexual, pois o campo literário 

representa heterodiscursos que são sociais e verboideológicos, em vista disso, podem 

perpetuar ou desconstruir essa prática que legitima diversas violências, incluindo: ameaças, 

assédio moral ou sexual, estupro e feminicídio, dentre outras violências.  

Tendo como exemplo o objetivo deste trabalho, fica claro a sua relação com crítica 

feminista, uma vez que esta última insere uma necessidade de despertar o senso crítico, ler 

com o objetivo de desconstruir o caráter discriminatório das ideologias, além de empreender 

uma desconstrução de categorias, afirmando a indeterminação e instabilidade de todas as 

identidades sexuadas e genéricas.  

Sendo assim, existem forças na sociedade que inviabilizam uma constituição das 

mulheres como donas de seus corpos, em vista, se faz necessário avaliar a propagação dessa 

naturalização de crimes sexuais sendo propagadas por meio das narrativas, dessa maneira 

deve-se tornar “inumano”, conceito trabalhado por Butler, que consiste na situação na qual o 

ser humano toma lucidez que é um desconhecedor de si, pois o mundo social insere valores 

que extinguem a sua subjetividade. Assim, há a necessidade de desconstruir os valores que 
                                                           

24
 https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/Acesso em 10 de novembro de 

2018. 
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perpetuam a imagem do corpo feminino como objeto de posse dos homens nas narrativas, 

reformando o modo de ler o texto literário, atentando para a perpetuação de valores 

patriarcais, que o estupro seja comentado, que se observe essa retirada de responsabilidade do 

algoz e a culpabilização da vítima.  

Em Capitães da Areia há uma série de ideologemas subentendidos nesses discursos (a 

voz da vítima, do agressor e do narrador) que se unem nessa representação do estupro, ambos 

inserem uma concepção de desejo feminino durante o estupro e perpetuam a ideia da vítima 

como responsável pela violência, além disso, como condenar esse agressor que é uma vítima 

da desigualdade social? A mulher vista como um corpo, uma presa, um ser que desperta 

pulsões viris e animalescas. O agressor é visto como um caçador, animal viril que procura a 

sua presa por um impulso ferino, sendo animal, há a necessidade obrigatória de suprir seus 

desejos - anseio masculino que se impõe sobre o feminino. Dessa maneira, a narrativa reforça 

o conceito de dominância do homem e subordinação de mulheres. 

Na narrativa moçambicana, os heterodiscursos presentes propagam valores diferentes, 

a voz de Farida é ouvida, o seu relato oral é escrito nos cadernos que são lidos por Muidinga 

posteriormente, o testemunho sobre o seu estupro insere uma série de denúncias acerca das 

violências sofridas naquela casa de portugueses, na qual a vítima é descrita com ausência de 

traços provocativos, pureza infante e desespero diante das violências. Além de refletir acerca 

da consciência culpada que parte da vítima e a impunidade diante da violência sexual. Não 

busca perpetuar valores ancestrais de exploração e passividade feminina, mas sim fazer com 

que o sujeito conheça a si mesmo através do reconhecimento, por meio do relato, da história 

de Farida. Busca ilustrar a irracionalidade, a objetificação do homem que persegue e assedia 

sexualmente a menina, o agressor sendo descrito como terrivelmente sexual, sendo visto 

como um ser digno de repúdio diante de sua libido acentuada. É fato que há uma personagem 

que é refém de uma dupla exploração, todavia desafia-se as convenções, ela não é 

representada como submissa, uma vez que a personagem reluta e recorre aos céus, por meio 

do dizer e do querer dizer, a obra desafia as normas preestabelecidas. 

Observando as escolhas lexicais para descrever o estupro, percebe-se que elas são 

repletas de figuras de linguagens, como comparações e metáforas, e esses recursos apesar de 

se assemelharem fazendo relação a características animalescas se diferem nas suas intenções. 

Na narrativa brasileira, as comparações a animais incutem ideia de virilidade e masculinidade, 

além de serem entendidas como pulsões naturais dos animais, já a narrativa moçambicana 
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utiliza de comparações semelhantes para inserir ideia de insanidade, monstruosidade e repulsa 

diante do abuso. Além disso, como foi possível observar, os discursos presentes nos romances 

estão permeados de ideologemas que inserem diferentes valores diante desta mesma situação.   

Em vista disso, como afirma Alfredo Bosi (2013), foi possível reconhecer a ideologia 

presente em determinada obra pois ela integra a escrita, visto que o autor se insere no seu 

tempo, no discurso de determinada classe ou grupo social. É importante destacar que o 

período insere o modo histórico de ver o mundo, sendo assim é evidente que a distinção 

temporal entre as obras faz com que elas possuam ideologias e teorias existentes em seu 

tempo-espaço. Pois, segundo Bakhtin (2015), todo romance se constrói no heterodiscurso, e, 

apesar de não haver uma palavra final do autor, isso não diminui a intencionalidade do texto e 

a inteligibilidade ideológica de toda a obra. 

Este trabalho teve o objetivo de contribuir com as discussões sobre como a mulher, em 

situações de violência, é construída nas narrativas escritas por autores masculinos. Com base 

em Judith Butler e autores que discutem acerca da crítica feminista e representação feminina 

na literatura foi possível perceber o posicionamento dos autores acerca da representação 

feminina nos textos literários.  

Por fim, ambas as narrativas relatam, em diferentes projeções, uma mesma realidade 

de violência. Essas situações evidenciam a submissão dessas mulheres ao discurso patriarcal 

e/ou a crítica ao comportamento ao homem inscrito como agressivo e portador de uma libido 

terrivelmente exacerbada. Ou seja, pode-se perceber que existem diferentes valores que 

julgam o que pode ser um ato condenável, pois segundo Butler, a condenação costuma ser um 

ato que não só abandona o condenado, mas também busca infligir nele uma violência em 

nome da ética. Nas narrativas – e na vida? - não existe condenação para esse delito, isto é, 

apesar das narrativas avaliarem as vítimas de abuso de maneiras distintas, sendo caracterizada 

ou não como sujeito do reconhecimento e o agressor também ser descrito de diferentes formas 

ao leitor, ora digno de piedade, ora ameaçador, ambas as histórias não criminalizam o abuso, 

quer dizer, os agressores não são punidos. 
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