
 

 

 

1 

 

                  

ESCRITORES DO SÉCULO XIX E AS INFLUÊNCIAS DURADOURAS NA IDENTIDADE 

ATRIBUIDA ÀS MULHERES: as marcas do patriarcado colonial/burguês 

 

Silse Teixeira de Freitas Lemos1 
 

RESUMO 
 
Nesta abordagem enfoca-se o início da influência burguesa na 
sociedade colonial brasileira mediante a reflexão sobre fragmentos 
literários de dois autores, do século XIX, nos quais se evidenciam 
caracteres atribuídos à identidade das mulheres. O objetivo da 
discussão é analisar a essência das ideias que permeiam as 
relações entre homens e mulheres e seus significados na 
construção da moral e de valores, na hierarquia social brasileira. 
Para tanto, utiliza-se partes das produções literárias de Machado 
de Assis e Joaquim Manuel de Macedo. Isenta-se da intenção o 
teor arte da literatura e, para isso, recorre-se aos argumentos de 
Antonio Candido. 
 
Palavras-chave: Literatura brasileira. Patriarcado. Mulheres. 
Relações de gênero. 

                                                
ABSTRACT 
 
This article focuses in the initial period of the bourgeois influence 
on the brazilian colonial society by the reflection about literary 
fragments of sec XIX authors, in which are showed characters 
assigned to woman identity. The objective of this discussion is to 
analyze the essence of ideias that surround the relationship 
between man and woman and their means at the construction of 
moral and values in the brazilian social hierarchy. For this are used 
excerpts from Machado de Assis's and Joaquim Manuel de 
Macedo's books. Disclaims the critical unto artistic content, 
thereunto are used Antonio Candido arguments. 
 
Keywords: Brazilian literature. Patriarchy. Women's. Gender 
relations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

      

      Muito além da arte, a literatura se constitui numa possibilidade especialíssima de se 

escrutar e descobrir elementos justificadores de comportamentos escondidos/revelados nos 

personagens criados pela inventividade dos autores e, mais do que construções literárias, são 

reflexos de normas, valores, concepções culturais e convenções sob os quais se vergam certas 

categorias sociais. Vista desse modo, a literatura pode proporcionar outras conquistas além da 

possibilidade de apreciação estética. São as leituras subjacentes ao texto que, ao permitirem o 

estudo na área das relações de gênero, focalizam situações manifestas de conflitos, disputas, 

desencontros, sujeição, dominação entre homens e mulheres expressadas nas relações 

sociais. Mas, ao aproximar-se da literatura é preciso cuidar para não se ter a pretensão de 

proceder a uma modalidade de crítica literária, posto que as intenções analíticas devam ter o 

caráter das discussões de gênero e, assim, é imprescindível atender-se à reflexão de Antonio 

Candido    

[...]o tratamento externo dos fatores externos pode ser legítimo quando  se trata 
de sociologia da literatura, pois esta não propõe  a questão do valor da obra, e 
pode interessar-se, justamente, por tudo que é condicionamento.[...] É uma 
disciplina de cunho científico, sem a orientação estética necessariamente 
assumida pela crítica (CANDIDO, 2006, p.14). 

 
              Trata-se de uma especificidade da arte passível de aplicação no estudo que se 

almeja realizar, assegurado o distanciamento prudente para não ocorrer o desvirtuamento da 

análise para além dos limites da reflexão acerca das expressões significativas sobre a categoria 

patriarcado, relacionadas ao conjunto de fatores constitutivos das relações de gênero. Convém 

acrescentar para se alcançar, minimamente, a complexidade que permeia o tema, a 

continuidade do que escreve Antonio Candido sobre uma oportuna reflexão de  Lukács: 

Discutindo o teatro moderno, estabelecia em 1914 a seguinte alternativa: ‘O 
elemento histórico-social possui, em si mesmo, significado para a estrutura da 
obra, e em que medida?’ Ou ‘seria o elemento sociológico na forma dramática 
apenas a possibilidade de realização do valor estético […] mas não determinante 
dele?’ É este, com efeito, o núcleo do problema, pois quando estamos no terreno 
da crítica literária somos levados a analisar a intimidade das obras, e o que 

interessa é averiguar que fatores atuam na organização interna, de 
maneira a constituir uma estrutura peculiar. Tomando o fator 
social, procuraríamos determinar se ele fornece apenas matéria 
(ambiente, costumes, traços grupais, idéias), que serve de veículo para 

conduzir a corrente criadora (nos termos de Lukács, se apenas possibilita a 
realização do valor estético); ou se, além disso, é elemento que atua na 
constituição do que há de essencial na obra enquanto obra de arte (nos termos 
de Lukács, se é determinante do valor estético) (CANDIDO,2006,p.14-15). 
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   É na interconexão de ambos os elementos da composição literária marcada pela 

amplitude da arte e a síntese de múltiplas relações a percorrê-la, que se pode explorar a 

dimensão social, econômica, cultural e política da discussão de relações de gênero, extraindo-

se conteúdos reveladores a demarcar espaços sociais onde personagens de mulheres 

transitam,  identificadas por rótulos impressos pelo meio no qual vivem.  Não se quer questionar 

o valor literário das obras de cujo conteúdo se extraiu fragmentos, muito pequenos, 

considerados representativos para os comentários feitos. O que interessa é a possibilidade 

trazida pelos textos de se entrever um determinado período da sociedade brasileira sob a lente 

do escritor, em épocas passadas - com reflexos ainda presentes -, nas quais a dinâmica do 

cotidiano, o pensamento e a ação dos personagens (homens e mulheres) são representados. 

Desse modo é possível ter por objetivo analisar a essência das ideias que permeiam as 

relações entre homens e mulheres e seus significados na construção dos valores na hierarquia 

da sociedade brasileira. 

 O pressuposto orientador da reflexão parte do princípio de que as construções 

ideológicas e culturais detêm uma permanência postergada a seguidas gerações. Mudanças 

decorrentes do aprimoramento das relações sociais são tardias e mantêm-se, por largo período, 

expressões de desigualdade. Aqui se entende que a literatura, na produção de escritores 

consagrados, denota aspectos da condição das mulheres num percurso histórico ilustrativo: o 

século XIX. É preciso ter clareza de que o sentido da obra não precisa focalizar as relações de 

gênero, ou melhor, a proeminência do patriarcado como elemento central da trama. O que se 

deseja extrair são as influências determinantes da cultura patriarcal embrenhadas nos textos, 

até nas situações aparentemente irrelevantes.  

    Escolheram-se trabalhos de Machado de Assis e Joaquim Manoel de Macedo por 

considerá-los significativos à análise pretendida. As obras focalizadas são apresentadas 

somente com o propósito ilustrativo, sem a preocupação de se percorrer, aqui, o conteúdo 

integral da trama posto que o fragmento é integrante da ideia geral desenvolvida pelo autor ao 

revelar procedimentos e as normas sociais que  os validam ou desqualificam.  

 

2 LITERATURA, MULHERES E  A INFLUÊNCIA SOCIAL DE CARÁTER COLONIAL/ 

BURGUÊS 

  

     A condição de dependência econômica transformara Portugal em captadora de 

riquezas naturais canalizadas para nações onde o capitalismo ascendente já controlava as 
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relações comerciais internacionalmente. Assim, o formato de unidade econômica instalada no 

Brasil, a fazenda colonial, estabeleceu características sociais específicas, na qual a autonomia 

de subsistência correspondia a sua necessidade de manutenção, cujo caráter de produção 

primária e de extração foi permanente em razão das requisições metropolitanas. No interior da 

hierarquia dessa composição sócio-familiar estavam representados poderes econômicos e 

políticos locais suficientemente fortes para garantir o controle interno e a duração por longo 

tempo HOLLANDA.         

     Se o impulso urbanístico e capitalista comercial determina a renovação do meio 

urbano é inevitável recorrer à explicitação do modo pelo qual se estabelece o reconhecimento 

social. A sociedade estamental brasileira tinha como valor predominante os princípios da 

aristocracia agrária fundada nas figuras nobiliárquicas, na patente militar a serviço do Estado 

português o que mascarava a heteronomia (FERNANDES, 1975), mas servia aos interesses de 

distinção na hierarquia social brasileira. A auto-suficiência em termos de produção de condições 

de sobrevivência que consagra a fazenda arcaica dá ao signatário, também, poder de líder 

político com os demais derivativos a ele inerente, incluído o reconhecimento nobiliárquico.  

Os novos agentes econômicos, quando não provêm de contingentes  detentores da 

tradição agrária, enfrentam dificuldades em  conseguir  reconhecimento social. Prósperos 

comerciantes ou agentes financeiros diversos podem demonstrar a opulência obtida, mas são 

vistos com desconfiança e reticências... Como dá a entender Fernandes (1976), a família 

tradicional é um distintivo que coloca os enriquecidos sem tradição num patamar diferenciado 

onde não é possível ser reconhecido com a mesma distinção dos aristocratas coloniais. 

 A estratificação da sociedade brasileira centra-se nas relações do poder agrário e 

numa vasta camada de subalternos a qual se encerrava no último degrau (se é que pode ser 

assim considerado) o dos escravos, mais no nível das coisas do que de seres humanos. Nessa 

composição, os enriquecidos sem tradição precisam mover esforços no sentido de obter 

reconhecimento social, a distinção necessária para a fluidez dos seus empreendimentos e 

trânsito fácil em todos os ambientes. Essa situação requer posições construídas para garantir a 

aceitação dos novos atores na cena social brasileira. 

         De fato, as determinações sócio-históricas e políticas têm uma incidência 

permanente na vida brasileira, embora traços da influência nova representada pelo liberalismo 

se façam perceber de modo tímido e intermitente. Como escreve Fernandes (1976, p.63): 

“Descartamo-nos, por completo, da ilusão de que a sociedade colonial poderia esboroar-se de 

uma hora para outra. Também não supomos que o liberalismo teria forças para impor, por si 
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mesmo, a grandeza da sua medida histórica”.  Contudo, a ordem social sentirá a interferência 

que o liberalismo acarretará nas estruturas de domínio constituídas sob o estatuto da colônia, 

conformadas no poder senhorial, manifestadas em todo percurso de constituição da Nação. 

Prossegue Fernandes (1976, p.65),”Jamais ele (o liberalismo)  poderia mudar  a natureza social 

das elites senhoriais ou de colocar  em outro contexto histórico a formação e a evolução de 

nossas instituições políticas”. Acrescenta-se um significado possível de ser identificado nesse 

processo representado pela inflexão dos elementos contidos na inserção liberal na ordem social 

tradicional, por meio de atributos que vão alterar não só as instituições políticas, mas também 

exercer influências sobre o conjunto da sociedade. É aí que a instituição familiar recebe os 

impactos dessa configuração representados por modos de convivência social na qual as 

relações passam a contemplar a ascensão de personagens com caráter melhor afinado à cena 

urbana e suas formas de representação, do que com o modo de vida na fazenda colonial. 

         Identifica-se na crônica literária da segunda metade do século XIX, no Brasil, 

episódios cujo conteúdo permite interpretar as relações sociais na perspectiva das influências 

patriarcais – coloniais/burguesas - para colher elementos válidos à análise dos costumes da 

época, de maneira a situá-la como instrumento perscrutador da realidade, posto que o escritor 

de então se constitui em divulgador  do  acontecido  na sociedade, a considerar-se a sua 

capacidade de observação privilegiada, posicionada, supõe-se, além do senso comum. Quer-se 

conferir aos escritores da época citada o atributo perene da condição de poder proporcionar 

elementos servíveis ao pesquisador contemporâneo, o relato da cena cotidiana contempla a 

simultaneidade de aspectos reveladores do cenário complexo que compõem o real. Entretanto, 

não se tem a pretensão de que o escritor alcance a reflexão sobre a categoria de análise do 

patriarcado. Basta a narrativa com o retrato da época em que foi produzida. Encara-se a 

literatura não só como ficção, fruto do imaginário do literato, mas a narrativa de situações 

expressivas, reveladoras de relações concretas que a ela subjazem. Aí, são encontradas as 

mulheres cuja condição se mostra nas relações sociais, nas quais a permanência do 

patriarcado está explicita e implícita.    

      Machado de Assis, no romance Ressurreição, faz menção a uma figura de mulher de 

maneira secundária, que sequer se pronuncia, mas é intensa na expressão da própria ausência 

de sentido na vida de mulheres confinadas no casamento, objetivo em si mesmo.  O marido, 

citado como um sujeito sem princípios, ambicioso e oportunista, é revelado no pensamento do 

autor: “ (...) a pobre Clarinha, que havia ideado um paraíso no casamento, viu desfazer-se em 

fumo  a sua quimera, e aceitou passivamente  a realidade que lhe deram, - sem esperança  é 
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certo, mas também sem remorsos”(MACHADO DE ASSIS, 1994, p.32-33).  Bastava apenas 

seguir fiel à instituição, não cabia a uma esposa o recurso do protesto, da recusa à situação. 

Aliás, sujeitavam-se as mulheres ao sofrimento silencioso, à resignação e até a ausência de 

compreensão do seu próprio destino, porque não se cogitava quebrar as alianças de um 

consórcio, pois isso representaria a sua desonra.  

      Saffioti reflexiona sobre a unilateralidade de direitos identificados no contrato de 

casamento, isso numa época onde os direitos humanos aparecem com destaque, a 

contemporânea, sem, contudo, serem assegurados, numa evocação da parcialidade do 

contrato assim mantida.    

Raciocinando na mesma direção de JOHNSON,  PATEMAN mostra o caráter 
masculino do contrato original, ou seja, um contrato entre homens, cujo objeto são as 
mulheres. A diferença sexual é convertida em diferença política, passando a se 
exprimir ou em liberdade ou em sujeição. Sendo o patriarcado uma forma de 
expressão do poder político, esta abordagem vai ao encontro da máxima legada pelo 
feminismo radical: ‘o pessoal é político’ (SAFFIOTI, 2009, p.28). 
 

 
      Tradicionalmente o consórcio matrimonial tem, entre outras categorias do contrato 

não analisadas aqui, representado um acordo de sujeição das mulheres à vontade do cônjuge 

como imperativo, consagrado ao longo do percurso cumprido pelo instituto do casamento sem 

que as mudanças temporais alterassem a sua essência, isto é, a dominação contra as 

mulheres. A igualdade de direitos avança na esfera do discurso político, enquanto na 

concreticidade das relações a permanência dos atributos de domínio está imbricada no 

relacionamento conjugal, objetivada sob atitudes que vão da indiferença ao desprezo, do 

abandono afetivo emocional à violência psicológica e aos atentados físicos.          

 Em “Helena”, a personagem título transita entre os conflitos impostos pela trama na 

qual se destaca a dissimulação da moça, atraída pela fortuna e pelo reconhecimento social, 

segundo o autor do romance. Compara-a  Machado de Assis, ao descrevê-la 

[...] aos anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a 
arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a 
polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos aprazível 
ao irmão: eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e 
suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou, e não era pequeno (grifo meu.) 

(MACHADO DE ASSIS, 1994,  p.12) 
 

 
Prossegue adiante: 

                                

 Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, que a 
tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da   família. Não falo da 
magnífica voz de contralto, nem da    correção com que sabia usar dela, porque ainda  
então, estando fresca   a   memória    do  conselheiro, não tivera ocasião      de  fazer-se    
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ouvir.    Era pianista     distinta,  sabia  desenho, falava correntemente  a língua   francesa, 
um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados e toda a sorte de 
trabalhos feminis. Conversava com graça e lia admiravelmente. Mediante os seus 
recursos, e muita paciência, arte e resignação, não  humilde, mas digna, — conseguia 
polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis (MACHADO DE ASSIS,1994, 
p.16). 

 
 Não escapam do texto machadiano os atributos valorizados à época, o perfil “ideal” 

de uma categoria de mulheres em evidência, sinalizador da  “ascensão”  feminina burguesa à 

vida social, da visibilidade compatível com  as mudanças do século XIX. As mulheres deveriam 

encarnar a perfeição, da beleza física às qualidades artístico-culturais cultivadas para serem 

exibidas nos salões e salas de visitas. Às habilidades que fazem parte do mister das mulheres 

são acrescidos atributos “morais”, “paciência”, “resignação”, usados como meios de persuasão, 

ou seja, é preciso superar os mais amplos limites da abnegação. Contraditoriamente, 

estabelece-se o avesso da virtude como inerente às mulheres: a arte de dissimular para 

conquistar. Há uma dualidade amoral no caráter de Helena, ao mesmo tempo em que exibe 

predicados valorizados socialmente esconde até a sua verdadeira origem – modesta -, 

justificada na cobiça por uma condição social elevada ( MACHADO DE ASSIS,1994 ).  

       Em “A Mão e a luva”, Machado de Assis se dedica a escrutinar o caráter da jovem 

Guiomar, órfã de origem humilde, acolhida por pela generosidade de uma madrinha rica e 

detentora de título de nobreza, por isso, bem-relacionada. À moça o futuro se afigura sombrio, 

pois para sobreviver terá que se submeter à “humilhação” de trabalhar como professora numa 

época na qual o trabalho remunerado das mulheres era mal visto, incompatível com o perfil de 

uma jovem de classe social superior( MACHADO DE ASSIS,1994 ). Portanto, usa seus dotes 

de “encanto feminino” para, sem declinar da altivez discreta a qual esconde propósitos não 

muito elevados, de realizar um casamento por conveniência. Próximo ao término da trama, o 

autor mostra a culminância de objetivos que se consorciam na direção da aspiração em comum: 

As duas ambições tinham-se adivinhado, desde que a intimidade as reuniu. O proceder 
de Luís Alves, sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos, nem demasias ociosas, 
fazia perceber à moça que ele nascera para vencer, e que a sua ambição tinha 
verdadeiramente asas, ao mesmo tempo que as tinha ou parecia tê-las o coração. 
Demais, o primeiro passo do homem público estava dado; ele ia entrar em cheio na 
estrada que leva os fortes à glória. Em torno dele ia fazer-se aquela luz, que era a 
ambição da moça, a atmosfera que ela almejava respirar. Estêvão dera-lhe a vida 
sentimental, — Jorge a vida vegetativa; em Luís Alves via ela combinadas as afeições 
domésticas com o ruído exterior (MACHADO DE ASSIS,1994, p.52).  

  

          Os sinais de uma parcela da sociedade empenhada na obtenção de prestígio é o 

prenúncio da escalada liberal no palco político da cidade que passa a ser o destaque das 

decisões administrativas e econômicas que se impunham, paulatinamente, ao tradicional 
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estatuto da nobreza agrária. Cercam as novas pretensões sociais  a edificação da vida conjugal 

alicerçada na aliança de interesses recíprocos, na qual os cônjuges  se uniam  motivados por 

um projeto comum  de poder  e reconhecimento social. A perspicácia das mulheres se mostra 

na capacidade de avaliação do potencial de ascensão do candidato a esposo a quem, dada a 

sua dependência, precisava corresponder à expectativa de sucesso, pois a construía à sombra 

dele. Protagonistas ou coadjuvantes nas tramas, as mulheres estão posicionadas frente ao 

grande objetivo de atender aos interesses do homem. Se no homem a ambição é um atributo 

estratégico, necessário ao sucesso político e social, na mulher é característica torpe, reveladora 

de caráter inconciliável com a modéstia sincera esperável como virtude feminina.    

        Em ambas as ambientações, consideradas as características identitárias  das 

personagens Helena e Guiomar se verificam  as ambiguidades que as definem como mulheres 

ora encantadoras – entende-se esse atributo como um  engodo capaz de arrastar  o  induzido à 

ruína ou de exercer poder noutras circunstâncias -, ora ambiciosas e, por isso, 

condenáveis...Construções estereotipadas dirigidas à desqualificação porque  mostram nas 

tramas literárias os limites das perspectivas de conquistas das mulheres, condicionadas pelas 

restrições da época de controle familiar  e social exclusivo do homem.     

      Outro autor atraído pelos costumes do seu tempo é Joaquim Manuel de Macedo, de 

quem se extrai exemplos lapidares de crítica social. Em “Uma pupila rica” relata as vicissitudes 

de uma mocinha, Corina, órfã rica sob a guarda de um tutor ambicioso, sua mulher 

inescrupulosa, e as tramas de ambos na disputa para obrigá-la  casar com seus respectivos 

filhos (o dele ou o dela), visto que  esses eram frutos de uniões anteriores do  casal. Transitam 

pela vida da jovem  olhares cúpidos, ávidos em agarrar-lhe a fortuna, como afirma um deles: 

  
Eu quero Corina para esposa, mesmo sem amor e até muito contra sua vontade: 
apontar-me-ão nas ruas com reprovação (...) dirão que sacrifiquei o coração ao ouro; 
mas sendo rico, serei poderoso, e a sociedade virá em breve lisonjear-me respeitos 
(MACEDO, s.d, p.60) 
 

        Há no texto a expressão inconfundível da impotência das mulheres, não apenas 

pela menoridade, mas, especialmente por ser quem é. Redescobre-se um elemento cruel, 

histórico, da sujeição feminina, a sua conversão em objeto de troca, aqui representado pelo 

patrimônio herdado o qual nunca será seu. Verifica-se a persistência da desqualificação como 

sujeito, silenciada e incapacitada. Pateman é citada por Safiotti (2009), como teórica que ao 

abordar a teoria do contrato situa o homem como antes de ser pai, na qualidade de dominador-

explorador, é o marido. A condição verticalizada da união conjugal, admitida e legalizada pelo 

Estado, corrobora a sonegação de direitos civis das jovens mulheres também ao casarem. Aqui, 
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o domínio só muda de senhor, afigura-se uma espécie de “menoridade” atemporal, sedimenta-

se a impossibilidade das mulheres em gerirem suas vidas, sob a manutenção de uma 

sociedade caracterizada pela supremacia masculina. 

       Em “Vaidade e luxo”, Macedo elabora um enredo no qual satiriza a ostentação, o 

desejo de aparentar opulência, vicejante entre os pretendentes a serem reconhecidos na 

emergente sociedade burguesa brasileira. Nesse espaço, a visualização da personagem 

feminina é contundente: 

O que mais convém a uma senhora honesta é que não se fale muito em seu nome, nem 
em bem e ainda menos em mal; e a uma menina solteira o que melhor assenta é, 
recolhida no seio da modéstia, fazer-se notar pela virtude que não se ostenta, e que, no 
entanto, excita a admiração, por isso mesmo que não procura louvores. A menina toca 
alguma coisa o seu piano; canta um pouco mal a sua ária italiana; tem de cor algumas 
frases do francês; desenha um nariz que parece uma orelha; dança e valsa noites 
inteiras nos bailes; passeia e conversa sem vexame com os rapazes, e presume por 
isso que tem uma educação completa. Engano, menina! A Verdadeira educação de 
uma moça é aquela que, antes de tudo, deve torná-la uma boa mãe de família; a outra, 
a educação fictícia, aquela que recebeu, e que muitas recebem, pode dar em último 
resultado excelentes e divertidas namoradas, porém esposas extremosas e mães 
dignas deste nome sagrado, palavra de honra que não, minha senhora ( MACEDO, 
1979, p 4. )! 
 

         A veemência do palavrório é dirigida à jovem Leonina pelo tio paterno Anastácio, 

vindo do interior, donde se depreende ser o comentário indignado procedente da conservação e 

resistência de valores muito caros à sociedade ruralista, em claro conflito com as veleidades 

citadinas. Naquele momento, o teor do discurso ao abordar o comportamento da sobrinha deixa 

clara a emergência de novas expressões da sociedade que se aburguesava, dos atributos 

femininos ilustrativos de um novo perfil de mulher.  As mulheres jovens da época passam a 

mostrar desenvoltura e uma expansividade “discutível”, mas muito ao gosto dos freqüentadores 

dos movimentados salões. No sentido contrário, a moça burguesa de então precisava cultivar 

virtudes valorizadas para o casamento, das quais parecia afastar-se. Tanto a admoestação para 

que não se deixasse levar pelo frêmito da diversão e das atitudes menos recatadas, quanto às 

recomendações sobre o modelo exemplar a situam como uma criatura suscetível à frivolidade, 

fraca e corruptível.  É preciso ressaltar as qualidades da esposa ideal para vencer a insensatez 

da moça, pois mais que as diversões mundanas, deve ser o lar a sua aspiração de futuro, a sua 

segurança e o seu destino. Expressa-se no texto a dualidade das mulheres, nos estereótipos 

que as têm marcado constantemente, a fácil e a virtuosa. Além do explicito está a determinação 

do modelo a ser buscado, usado na permanência do discurso patriarcal. 

        A ideia de sociedade masculina é convalidada em acontecimentos definidores  dos 

rumos políticos e em seus desdobramentos como observa Saffioti ( 2004, p.86 ): “Já desde a 
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Revolução Francesa os direitos humanos foram pensados no masculino: declaração universal 

dos direitos do homem e do cidadão”. Assim, a afirmação de costumes, normas e valores em 

vigência, fortalecem da sociedade patriarcal onde as conquistas são dirigidas aos homens na 

qual as mulheres estão na situação de menoridade, subentendidas, secundarizadas nas 

sombras. 

          A paradigmática onipresença do patriarcado é sensível na sociedade brasileira 

representada na literatura em distintas temporalidades, mas com surpreendente consistência a 

ponto de determinar a normalização das orientações de cunho patriarcal nas relações de 

gênero nas instituições fundamentais da organização societária, como é o caso da família no 

processo de reprodução social. A reflexão traz à baila a afirmação de Antonio Candido:  

                                    

[...] a função histórica ou social de uma obra depende da sua estrutura literária. E que 
esta repousa sobre a organização formal de certas representações mentais, 
condicionadas pela sociedade em que a obra foi escrita. Devemos levar em conta, pois, 
um nível de realidade e um nível de elaboração da realidade; e também a diferença de 
perspectiva dos contemporâneos da obra, inclusive o próprio autor, e a da posteridade 
que ela suscita, determinando variações históricas de função numa estrutura que 
permanece esteticamente invariável. Em face da ordem formal que o autor estabeleceu 
para sua matéria, as circunstâncias vão propiciando maneiras diferentes de interpretar, 
que constituem o destino da obra no tempo. (CANDIDO, 2006, p.17) 

 
 Os condicionamentos postos pela sociedade do tempo em que as obras foram 

produzidas, guardadas as devidas especificidades do período, adquirem o vigor da 

permanência na medida em que a literatura serve para ilustrar, exemplificar, comunicar e 

construir concepções interpretáveis como de cunho moralista. O conteúdo literário ao ser 

apropriado pela burguesia sob o modo de formação cultural tende a ser aplicado para além do 

seu objetivo principal de manifestação da arte, sendo-lhe atribuído, nesse contexto, um sentido 

legitimador das expressões patriarcais. Se o exercício literário pode exprimir as ideias do tempo 

no qual foi construído, também, através das lentes do autor, pode afirmar ou negar os 

processos sociais de sujeição diferenciadora entre homens e mulheres. Em síntese, trata-se do 

poder político da criação literária em reforçar ou combater as expressões de dominação. A 

diferença está no modo como é utilizada... 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

    Quando se afirma ser a literatura expressão de arte sob a forma de representação das 

ideias e do tempo dos escritores parece se incorrer no óbvio. Entretanto, a questão se torna 
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mais ampla quando se defontra com as implicações resultantes da reciprocidade das influências 

- a sociedade é retratada na literatura e vice e versa- constante das concepções conformadas 

como síntese “natural” de determinismos histórico-culturais mostradas na produção literária. É 

preciso compreender que a sedimentação de certos conceitos e preconceitos está no 

emaranhado do tecido social e influencia amplamente as múltiplas dimensões da vida em 

sociedade. Assim tem sido em relação ao patriarcado que aqui se considera vigente. Embora a 

época contemporânea seja marcada pela inconsistência das convicções, pelo rápido descarte 

de princípios e valores, estranhamente há modalidades de desqualificação das mulheres ao se 

tratar de temas que lhes dizem respeito como a sexualidade, as escolhas afetivas, a vida 

familiar, a divisão sexual do trabalho. São arcaísmos persistentes cujo corolário se encontra na 

tradição equivocadamente recolocada para justificar as relações de poder imperativo 

determinadas pelas marcas patriarcais remanescentes em nossa sociedade. 

   Não se intenciona dar por encerrada, aqui, a rica discussão proporcionada pela 

literatura brasileira do século XIX no que tange à construção sócio-patriarcal da identidade das 

mulheres, sob as influências coloniais e burguesas. Muito há para se extrair no intuito de 

compreender para transformar as relações sociais de gênero. Trata-se de uma longa tarefa que 

merece continuação. 
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