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“... World gone crazy keeps a woman in chains...” 

Tears for Fears 



RESUMO 
 
 
Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa “Texto e discurso nas 
modalidades oral e escrita”, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua 
Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O tema escolhido é 
“A constituição do ethos feminino da personagem Maria Moura, de Rachel de 
Queiroz” nasceu de um olhar baseado na construção discursiva pelo senso 
comum. Neste trabalho, analisamos uma obra da literatura brasileira que 
representa valores sociais instituídos em um momento histórico, o século XIX. É 
no discurso feminino que artifícios retóricos dão vida a novas formas de pensar e 
compreender a realidade. A obra Memorial de Maria Moura, publicada em 1992, 
tem um discurso passível para a análise da situação das mulheres, baseada na 
carga retórica da protagonista Maria Moura. Nessa perspectiva, a análise 
realizada baseia-se nos argumentos de uma personagem-narradora e do sexo 
feminino, dona de um ethos fictício criado pela escritora Rachel de Queiroz. A 
narrativa revela ao leitor o discurso dominante institucionalizado que ditava a 
condição feminina de ser e estar no mundo. Maria Moura, por meio da Retórica, 
torna o seu discurso eficaz ao movimentar as paixões, o que traz veracidade à 
narrativa. Por ser um texto literário, o movimento das paixões permite ao auditório 
a condução de uma ou mais interpretações a respeito da condição da mulher. A 
base teórica baseia-se nos estudos de Reboul (1998), Aristóteles (2001), Meyer 
(2007), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e Ferreira (2010). Para a abordagem 
histórica, foi traçado um panorama geral sobre a família e a mulher, por meio dos 
pesquisadores Bauer (2001), Del Priore (2000), Quintas (2005) e Rocha-Coutinho 
(1994). Para comprovar a eficácia do discurso da personagem-narradora Maria 
Moura, utilizamos recursos de análise retórica. Os resultados obtidos na obra 
permitiram a conclusão de que a história feminina, marcada pela “anulação do 
ser”, começa a ceder espaço para uma construção discursiva pautada em 
mudanças sociais gradativas no comportamento feminino. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Retórica, discurso, mulher, família, Memorial de Maria 
Moura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

This dissertation is included on the research line "Text and speech in oral and 
written", the Program of Post graduate Studies in Portuguese Language at the 
Pontific Catholic University of Sao Paulo. The theme is "The constitution of the 
feminine ethos of the character Maria Moura, of Rachel de Queiroz" was born a 
look based on the discursive construction by common sense. In this paper, we 
analyze a work of brazilian literature representing social values set in a historical 
moment, the nineteenth century. Is the feminine discourse rhetorical devices that 
give life to new ways of thinking and understanding reality. The work Memorial of 
Maria Moura, published in 1992, has a speech likely to analyze the situation of 
women, based on the rhetoric load protagonist Maria Moura. From this 
perspective, the analysis is based on the arguments of a character-narrator and 
female, owner of a fictional ethos created by writer Rachel de Queiroz. The 
narrative reveals to the reader the dominant institutionalized discourse that 
dictated the female condition of being in the world. Maria Moura, through rhetoric, 
makes its effective speech to move the passions that brings truth to the narrative. 
For being a literary text, the movement of the passions allows to the audience to 
conduction one or more interpretations regarding the condition of women. The 
theoretical basis is based on studies of Reboul (1998), Aristotle (2001), Meyer 
(2007), Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005) and Ferreira (2010). For the 
historical approach, it was traced an overview of the family and the woman, 
through the searchers Bauer (2001), Del Priore (2000), Quintas (2005) and 
Rocha-Coutinho (1994). To prove the effectiveness of the speech of the character-
narrator Maria Moura, we use rhetorical analysis capabilities. The results obtained 
in the work allowed the conclusion that women's history, marked by the 
"cancellation of being" begins to give way to a discursive construction guided by 
gradual social changes in female behavior. 

 
KEYWORDS: Rhetoric, speech, woman, family, Memorial of Maria Moura. 
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INTRODUÇÃO 

 

A mulher, para instaurar-se como um ser social competente, precisou, ao 

longo da história, atuar com objetivos nem sempre muito claros: adquirir um saber 

para exercer o poder de fazer. Para abordar a condição das mulheres no Brasil, 

faz-se necessário refletir sobre a condição da mulher como um fenômeno 

construído na história, como um fato social que necessita ser visto em todos os 

sentidos. Mesmo sendo inegável a atuação da mulher, houve épocas em que não 

era considerada “sujeito ativo”, de direito por parte das instituições sociais. O “ser” 

e a “ação” da mulher foram determinados pelos princípios e pela linguagem do 

homem. 

A busca por espaço na sociedade pelas mulheres fundamentou-se, 

sobretudo, pelo uso da palavra. No universo da doxa, ou seja, do senso comum, 

da opinião pública veiculada e aceita pela comunidade como verdade universal, 

as mulheres foram constituindo seu ethos e atingiram a contemporaneidade com 

relativa autonomia social. Quais são as heranças histórico-sociais, então, que 

contribuíram para a construção do discurso feminino no Brasil? 

O tema deste trabalho diz respeito à constituição do ethos feminino na 

literatura e está inserido na linha de pesquisa Texto é discurso nas modalidades 

oral e escrita, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

No plano da Língua Portuguesa, a construção do ethos se faz por meio de 

procedimentos argumentativos que são objetos da análise retórica. O objeto de 

estudo é o romance Memorial de Maria Moura, da escritora Rachel de Queiroz. A 

partir da fala da personagem principal, propomos a analisar de que maneira a 

disseminação dos discursos, pautados na doxa, centraram a visão dos gêneros 

em um nível marcado por termos como superioridade e inferioridade, promovendo 

a ideia de que a fragilização da identidade fortalece o discurso masculino e 

determina um modelo do papel da mulher na sociedade: frágil e submissa.  

 

Em Memorial de Maria Moura, obra ambientada no sertão nordestino do 

século XIX, a protagonista Maria Moura necessita romper com a submissão 

feminina e transfigurar a posição de mulher “frágil” para a de líder, chefe de 
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“bando”. A personagem, ao se travestir em homem, cortando os cabelos e 

vestindo calças masculinas, que foram de seu pai, provoca uma transgressão dos 

valores vigentes. Acreditamos que as narrativas ficcionais vão além do imaginário 

para atingir a realidade.  

Maria Moura, narradora-personagem, através de sua vivência, traz ao leitor 

um discurso carregado de ideais constituintes de sua identidade. Desse modo, a 

protagonista coloca em questão os valores e as crenças instituídas e, por outro 

lado, revela uma memória histórica que permite reflexões sobre a condição da 

mulher, mesmo sendo uma memória ficcionalmente construída.  

O ethos, construído na trama, é peça fundamental para verificarmos como 

a memória social se infiltra nas formações discursivas. Essa construção se 

configurou, também, por formas não comuns (como travestir-se) que, associadas 

ao discurso, implicaram o agir em busca de um feminino reconhecido 

socialmente. Para as ciências da linguagem, a ideia de ethos foi reconceituada, 

recontextualizada para entender, tal como em Aristóteles, a maneira pela qual o 

discurso é construído a partir de estratégias de eficácia. Acreditamos que, por 

meio da análise retórica, seja possível demonstrar como o discurso instaurado 

nas falas da personagem Maria Moura reflete a sociedade e revela uma forma de 

compreensão do destino traçado das mulheres, uma vez que carrega resquícios 

que remetem à sociedade patriarcal do século XIX.  

Esta dissertação analisa a constituição do ethos feminino na obra literária, 

por meio das categorias linguísticas que o constroem, especificamente pelo 

emprego das metáforas, por constituírem-se um dos recursos mais importantes 

da lexis (elocutio), na análise do corpus, e dos fatores históricos ligados ao 

feminino. Para isso, foi necessário situar a constituição do discurso feminino num 

momento de dominação patriarcal, especificamente, na história brasileira do 

século XIX e, posteriormente, analisar a construção do ethos da personagem 

ficcional Maria Moura, em Memorial de Maria Moura, de Rachel de Queiroz. 

Por meio dessa análise, também é possível levantarem-se características 

ligadas à personalidade do orador, ao seu comportamento e seu papel ocupado 

na sociedade. A eficácia de um discurso está relacionada à autoridade dada ao 

orador. Assim, na voz, há uma representação cultural, que traduz uma condição 

social de ser e estar mundo passível de ser analisada.  
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Para o desenvolvimento deste trabalho, iremos nos valer dos estudos de 

Retórica, como fundamentação teórica, sobretudo, os estudos de Reboul (1998), 

Aristóteles (2001), Meyer (2007), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e Ferreira 

(2010). 

Esta investigação, portanto, foi dividida em três capítulos, a fim de 

contemplar o objetivo proposto: o primeiro capítulo, Retórica: os significados no 

texto, traz um quadro teórico da Retórica e fundamentações do conceito de ethos. 

O segundo capítulo, A constituição do feminino, aborda brevemente a história do 

discurso feminino a partir do contexto sociohistórico brasileiro. Nele, foi 

apresentada a constituição histórica da família e os principais movimentos que 

contribuíram para a mudança no papel feminino na sociedade brasileira.  

O terceiro capítulo, A construção do ethos de Maria Moura, com base nos 

capítulos 1 e 2, analisamos o corpus. Nossa análise é pautada nas falas que 

instauram o discurso da protagonista da narrativa Maria Moura, com o objetivo de 

discutir o lugar ocupado pelo feminino na história, levando-se em conta os 

aspectos retóricos e trazendo a memória histórica presente na narrativa, pois 

acreditamos ser de grande importância para a compreensão das transformações 

ocorridas com essa personagem. 

Nas considerações finais de nosso trabalho, apresentamos algumas 

conclusões a que chegamos com relação ao ethos construído. 
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CAPÍTULO 1 

RETÓRICA: OS SIGNIFICADOS NO TEXTO 

 

 

Entre as várias definições de retórica, uma das mais recorrentes é de ser a 

arte de persuadir pelo discurso. Para Reboul (1998, p. XIV), porém, a retórica não 

participa de todos os gêneros discursos, mas somente daqueles1 cujo interesse é 

a persuasão, o que já suscita muitas discussões acerca do seu significado.  

Conforme Ferreira (2010), o nascimento da retórica está associado ao 

século V a.C., em Siracusa, na Magna Grécia, atual Itália. Após a queda do 

general ateniense Trasíbulo (455 a.C.-388 a.C.), surgiram causas que requeriam 

a devolução de terras tomadas pelo general aos verdadeiros proprietários. Havia 

grande movimento social pela luta de direitos e a devolução de bens. Os cidadãos 

“despojados pelos tiranos reclamaram seus bens, e à guerra civil seguiram-se 

inúmeros conflitos judiciários. Numa época em que não existiam advogados, era 

preciso dar aos litigantes um meio de defender a sua causa”. (REBOUL, 1998, p. 

2). 

A retórica, portanto, estava atrelada ao aspecto judiciário, usada como 

meio de defesa dos cidadãos despojados de seus bens pelos tiranos. Córax e seu 

discípulo Tísias publicaram a Arte Retórica, uma coletânea de exemplos para uso 

das pessoas que recorressem à justiça. Nela, a Retórica era conceituada como 

criadora de persuasão. Córax também foi considerado o inventor do argumento 

que consistia em dizer que uma coisa é inverossímil por ser verossímil2 demais. 

Antifonte foi o melhor representante da Retórica judiciária de Atenas. Os retores 

elaboraram também os lugares (topoi), “argumentos que bastavam decorar e 

chamar à baila em determinado momento da disputa jurídica”. (REBOUL, 1998, 

p.4).  

                                                           
1
 Entre os principais discursos retóricos, Reboul (1998) enumera a alocução política, sermão, 

pleito advocatício, folheto, panfleto, cartaz de publicidade, fábula, petição, ensaio, tratado de 
filosofia, de teologia ou ciências humanas. 
2
 A retórica dos retores em Atenas não concebia a argumentação a partir do que era verdade, mas 

do que era verossímil, até porque se houvesse a “verdade”, não haveria a necessidade do poder 
judiciário. Para eles, portanto, “quanto pior a causa, maior o recurso à retórica”. (REBOUL, 1998, 
p.3). 
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A Retórica literária surgiu com Górgias que encantara os atenienses com 

sua eloquência. Fundador do discurso epidíctico, Górgias criou uma prosa 

eloquente, ampliando as figuras, que a tornaram uma composição erudita e 

ritmada tanto quanto a poesia. Em outras palavras, Górgias usou a Retórica para 

evidenciar o Belo, por entender a forma persuasiva da emoção.  

Os sofistas, por sua vez, foram representados, inicialmente, por Protágoras 

que ensinava eloquência e filosofia e foi o primeiro a se interessar pelos estudos 

de gramática. Os sofistas também se colocaram a serviço das pessoas 

necessitadas, pois eram, segundo Meyer (2007), intelectuais que professavam o 

emprego da sabedoria para intervirem em favor do destino das vítimas 

espoliadas. Para Reboul (1998, p. 9), foram os sofistas os responsáveis pela 

criação da “Retórica como arte do discurso persuasivo, objeto de um ensino 

sistemático e global que se fundava numa visão de mundo”, uma vez que 

ensinaram a técnica erística, ou seja, a arte de vencer uma discussão 

contraditória. É aos sofistas que a Retórica “deve os primeiros esboços de 

gramática, bem como a disposição do discurso e um ideal de prosa ornada e 

erudita”. (idem). Para eles, a verdade era apenas um acordo entre interlocutores e 

o discurso, portanto, pretendia apenas ser eficaz.  

A Retórica é libertada do domínio sofístico. Isócrates (436 a.C. - 338 a.C.), 

ateniense e anti-sofista, propôs uma Retórica “mais moral” que a dos sofistas, 

pois acreditava que a Retórica só seria aceitável se estivesse a serviço de uma 

causa honesta e nobre. Recusou-se a “fazer malabarismos propagandísticos e 

rejeitou a aprendizagem automática de lugares e outros procedimentos. Ensinou 

sempre recorrendo à reflexão do aluno e fazendo seus grandes discípulos 

cooperarem na gênese de seus próprios discursos, que liam, discutiam e 

corrigiam com o mestre”. (REBOUL, 1998, p. 11). Ele exigia que três condições 

fossem obedecidas para ser um bom orador: aptidão natural, prática constante e 

ensino sistemático. Desprezando a grandiloquência, Isócrates criou uma prosa 

sóbria, clara, precisa, isenta de termos raros, de neologismos, mas sutilmente 

bela e harmoniosa.  

Em Platão (427 a.C.-347 a.C.), entretanto, a Retórica apareceu a serviço 

da dialética, “método da verdadeira filosofia, que capacita a falar e a pensar” e 

que proporciona um “conhecimento das coisas éticas e políticas tão seguro 
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quanto as ciências da natureza e até mais seguro”. (apud REBOUL, 1998, p.18-

19). Ele também não admitia a defesa do justo e do injusto, pois acreditava que 

somente a justiça deveria prevalecer. Nas palavras de Meyer (2007), a Retórica, a 

partir das teorias platônicas, teria sido reduzida à manipulação dos espíritos pelo 

discurso e pelas ideias, enquanto à filosofia coube liberá-los, como pioneiros da 

caverna3. 

 

 

1.1. As contribuições de Aristóteles 

 

A Retórica ganhou uma nova forma com as contribuições de Aristóteles4 

(384 a.C.-322 a.C.), quando acreditou que poderia descobrir em todo assunto 

aquilo que era capaz de gerar persuasão5; quando fez o exame mais detalhado 

das formas que compõem o discurso, levando em conta a situação social, 

segundo os aspectos constituídos pelo momento, pelo ambiente, cultura e pelas 

pessoas envolvidas. A Retórica foi por ele conceituada não como ciência,  

 

nem puro empirismo; não se funda no geral, mas no que se produz as 
mais das vezes; não é prática, ou seja, não influi no comportamento 
geral da vida; nem é teorética, isto é, não tem por objeto a essência. É 
poética, visto que formula as regras da criação. Enfim, sua finalidade não 
é tanto persuadir quanto a descobrir o que há de persuasivo em cada 
caso. Eis desmoronadas as ambiciosas pretensões dos sofistas que 
entendiam dever elevar a Retórica ao nível de Ciência. Por outro lado, 
ela aparece realçada aos olhos daqueles que desejariam convertê-la 

                                                           
3
 No livro VII da República, Platão narra o Mito da Caverna, alegoria da teoria do conhecimento e 

da Paideia platônicas, segundo o qual, através do conhecimento, é possível captar a existência do 
mundo sensível (conhecido por meio dos sentidos) e do mundo inteligível (conhecido somente por 
meio da razão).  
4
 Discípulo de Platão, aos cinquenta anos de idade, fundou sua própria escola, o Liceu. Aristóteles 

recebeu educação aristocrática. Seu pai era médico de Amintas II, rei dos macedônicos, e 
proporcionou ao filho a oportunidade de estudar na Academia e ter como mestre Platão. Segundo 
Reboul (1998, p. 21), Aristóteles “entrou com dezessete anos na academia de Platão e ali ficou 
vinte anos, abandonando-a por não poder suceder o mestre; vai fundar uma escola concorrente, o 
Liceu. Filósofo e sábio universal soube conciliar em si duas tendências pouco conciliáveis: o 
espírito de observação e o espírito de sistema. Antes de fundar o Liceu, foi preceptor do filho do 
rei Filipe da Macedônia, que mais tarde se distinguiu como um dos maiores gênios militares e 
políticos de todos os tempos, conquistando para a pequena Grécia todo o oriente, desde o Egito 
até a Índia”.  
5
 O termo persuadir “origina-se de persuadere (per + suadere). Per, como prefixo, significa ‘de 

modo completo’. Suadere equivale a ‘aconselhar’. [...] Persuadir contém em si o convencer (cum + 
vincere) [...] Persuadir: mover pelo coração, pela exploração do lado emocional (as paixões) [...]. 
Convencer: mover pela razão, pela exposição de provas lógicas”. (FERREIRA, 2010, p. 15). 
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apenas numa coletânea, num receituário, circunscrito nos casos 
particulares. (ARISTÓTELES, 2001, p. 22-23). 

 

Segundo Reboul (1998), Aristóteles deu uma ideia mais sólida da Retórica: 

não era um simples poder de dominar, mas um sistema capaz de encontrar meios 

de persuasão que cada caso comporta. 

 

Numa palavra, Aristóteles salva a Retórica, colocando-a em seu 
verdadeiro lugar, atribuindo-lhe um papel modesto, mas indispensável 
num mundo de incertezas e de conflitos. É a arte de encontrar tudo o 
que um caso contém de persuasivo, sempre que não houver outro 
recurso senão o debate contraditório. (REBOUL, 1998, p. 27). 

 

A arte Retórica não era, portanto, vista como um instrumento dominador da 

oratória, vazio, sem objetivos definidos, mas sim como a arte e a técnica da 

palavra, essencial na construção de argumentos que legitimavam uma 

determinada defesa, constituída de valor utilitário.  

Não se deve, entretanto, confundir a Retórica com a dialética, pois são 

disciplinas diferentes, apesar de serem artes diferentes, conforme Aristóteles. A 

Retórica comporta a dialética, a fim de tornar o discurso persuasivo. A dialética é 

um dos vários recursos utilizados pelo orador para persuadir o auditório – ambas, 

porém, apresentam a capacidade de ser a favor ou contra uma tese.  

Ainda na concepção aristotélica, tanto a Retórica quanto a dialética são 

capazes não só de provar uma tese como também o contrário, o que não significa 

que as duas teses sejam necessariamente equivalentes, pois então se cairia na 

sofística; em outras palavras, pode-se argumentar mesmo em favor de uma tese 

fraca. Por não serem ciências, não implicarem nenhuma especialização e não 

possibilitarem a discussão de tudo o que for controverso, a Retórica e a dialética 

foram consideradas universais. Além disso, o filósofo acredita que ambas sejam 

tanto praticadas por hábito ou mesmo por acaso, quanto podem ser ensinadas 

metodicamente, e são, nesse caso, “técnicas”. Ao contrário da sofistica, ambas 

são capazes de fazer a distinção entre o verdadeiro e o aparente: a dialética, 

entre o verdadeiro silogismo e o sofisma; a Retórica, entre o realmente persuasivo 

e o logro. E para finalizar a distinção, Aristóteles afirma que elas utilizam dois 

tipos idênticos de argumentação: indução e dedução, que se situam entre a 

demonstração própria da ciência e a erística enganadora. (REBOUL, 1998). 
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Conforme Reboul (1998, p. 25), para defender a “utilidade” da Retórica, 

Aristóteles apresenta quatro argumentos: 

O primeiro argumento refere-se à exposição simples do verdadeiro e do 

justo. Aristóteles afirma que ambos são, por natureza, mais fortes que seus 

contrários. Porém, em muitas sentenças, alguns não conseguem sobressair-se à 

Retórica de seus adversários, visto que a arte (a Retórica) obteve vantagens em 

cima da natureza em questão. 

O segundo argumento diz que é preciso utilizar noções “comuns”, isto é, 

acessíveis ao comum dos indivíduos. Essa defesa vai ao oposto do que 

defendiam os sofistas, aos quais tudo é relativo, e, também, a Isócrates e sua 

ciência absoluta, à moda de Platão. 

O terceiro argumento discute justamente a questão da defesa. É preciso 

ser capaz de defender tão bem o contra quanto o pró, não para torná-los 

equivalentes, como os sofistas, mas para compreender o mecanismo de 

Argumentação adversária e refutá-lo. 

O quarto e o último argumento são responsáveis pela amplitude do debate, 

ligando a Retórica à condição humana. Eleva a força da palavra, em detrimento 

da força física. 

Considerando a Retórica, sob o ponto de vista aristotélico, temos a 

intenção de verificar, na obra de Rachel de Queiroz, como, através da construção 

do discurso, se dá a constituição da imagem de Maria Moura, para a defesa de 

sua identidade.  

Os argumentos apresentados serão levados em conta na análise de nosso 

corpus, pois nossa preocupação, na análise, é com o verossímil. O texto 

escolhido é ficcional, com grande repercussão social, justamente porque a 

constituição artística da obra pauta-se em observação dos dados de realidade e, 

nesse sentido, ganham em verossimilhança; o discurso que emana é, portanto, 

possível de ser analisado sob a perspectiva do verossímil.  
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1.2. A retomada dos estudos retóricos: as teorias da argumentação 

 

Com a obra Arte Retórica, Aristóteles deu novos contornos aos estudos 

retóricos quando sistematizou a estrutura do pensamento racional, possibilitando 

a construção de provas argumentativas para persuadir o outro. Passou-se, então, 

“(...) de uma arenga propagandística, do tipo ‘vocês vão ver o que vocês vão ver’ 

para uma argumentação rigorosa” (REBOUL, 1998, p. 23).  

Mas, outra obra escrita por esse filósofo, Órganon – na qual se estabelece 

as bases da lógica formal que se referia à análise dos meios demonstrativos de 

provas – contribuiu para ampliar esses estudos, principalmente, no que diz 

respeito à argumentação. A partir dos fundamentos apresentados nas obras 

aristotélicas, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) estabelecem as teorias da 

argumentação, envolvendo o conhecimento de auditório, a ideia de orador e de 

discurso, considerados elementos essenciais para a argumentação – a serem 

discutidos adiante.  

A argumentação é considerada uma totalidade que só pode ser entendida 

em oposição a outra totalidade: a demonstração, de quem se distingue por cinco 

características essenciais (que levam em conta a questão da oratória), a serem 

exemplificadas: 

a) dirige-se a um auditório e este pode ser universal (considerado um 

conjunto de pessoas as quais não se controlam as variáveis – possui 

particularidades); 

b) expressa-se em língua natural. Termos polissêmicos e com fortes 

conotações não possuem o mesmo sentido ou o mesmo valor para os oradores, o 

que pode ocasionar ambiguidades. Por isso, ao se falar em argumentação, é 

preciso saber se ela é escrita ou oral. Quando oral, a argumentação é menos 

lógica e mais oratória que a escrita; é dita como heurística (plausível de soluções 

para problemas); 

c) suas premissas são verossímeis, pois decorrem do próprio objeto. O 

simples fato de invocá-las equivale, pois, a apelar para a confiança do auditório, 

para a sua “presunção”, e comporta um aspecto oratório. Em outras palavras, as 

premissas verossímeis geralmente são aceitas pelo senso comum e podem 

comportar elementos demonstrativos e indubitáveis. 
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d) se as suas premissas não são verossímeis, a progressão dos 

argumentos nada tem a ver com uma demonstração. A ordem dos argumentos é 

livre, de acordo com a disposição do orador, segundo as reações de seus 

ouvintes. Assim, a ordem é psicológica e não lógica. 

e) a conclusão em uma argumentação é sempre contestável, pois depende 

do acordo entre os interlocutores. Dentre suas características, a conclusão deve 

ser mais rica que as premissas para não ser tornar uma simples refutação; algo 

que deve impor-se (pelo o orador), encerrar o debate. 

Apesar de serem distintos da argumentação, os elementos demonstrativos, 

ou seja, lógicos – principalmente, o da transparência e o da reciprocidade – 

devem ser respeitados para que a argumentação não se torne sofística e se torne 

mais honesta. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), a argumentação só será válida 

se alcançar a adesão do auditório, uma vez que é em função desse elemento que 

o orador organiza a sua fala e a argumentação para que seja concretizada. A fala 

do orador é, então, vista como forma de ação, apesar de a ênfase não estar no 

que diz, no conhecimento produzido por ela, mas na finalidade de persuadir o 

outro.  

Se valesse pela causa a que serve, a argumentação honesta seria a que 

sustentasse uma “boa” causa, o que imediatamente pressupõe que o valor da 

causa possa ser conhecido antes mesmo da argumentação que visa 

precisamente estabelecer tal valor. De acordo com Reboul (1998, p. 99), isso 

seria o mesmo que “julgar antes do processo, eleger antes da campanha eleitoral, 

saber antes de aprender. Não existe dogmatismo pior”. 

Ainda de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o lógico 

determina os signos e as suas combinações em um sistema por ele constituído. 

Cabe ao lógico decidir quais são os axiomas, expressões sem provas 

consideradas válidas em seu sistema, e dizer quais as regras de transformação 

possíveis a esse sistema. Essas regras, uma vez atendidas, permitem que a 

validade das expressões seja deduzida. Diante dessa realidade, a única 

obrigação imposta ao lógico é a de escolher signos e regras que evitem dúvidas e 

ambiguidades.  
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As considerações relativas à gênese dos axiomas ou das regras de 

dedução são alheias à lógica, pois fogem ao formalismo em questão. Portanto, 

para se demonstrar uma proposição, basta que sejam indicados os 

procedimentos por meio dos quais poderiam chegar a uma sequência dedutiva, 

onde os seus elementos fossem fornecidos pelo próprio sistema axiomático 

desenvolvido. A origem desses elementos, entretanto, não é relevante para a 

lógica formalista.  

Assim, a argumentação, por meio do discurso que visa à adesão de um 

auditório, não pode menosprezar a gênese dos elementos de seu sistema. Para 

que a argumentação seja efetiva é necessária a conjugação de espíritos, é 

preciso que se esteja de acordo com a formação da comunidade intelectual para 

que, em um momento posterior, seja possível debater uma questão específica.  

Para que haja a formação de uma comunidade efetiva de espíritos, há a 

necessidade do cumprimento de um conjunto de condições: 1º) deve haver uma 

linguagem em comum; 2º) é preciso ter apreço pela adesão de interlocutores; 3º) 

é preciso, além de falar e escrever, ouvir; 4º) é preciso fazer parte de um mesmo 

meio, onde existam relações sociais entre os seus membros. (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Para o desenvolvimento da argumentação, é necessária a atenção do 

auditório. É ela que irá permitir que um orador venha, ou não, a influenciar 

diferentes tipos de interlocutores. 

 

 

1.2.1. A relação auditório e orador 

 

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 22), o auditório, em 

matéria de Retórica, pode ser definido como o “conjunto daqueles que o orador 

quer influenciar com sua Argumentação”. Portanto, o orador deve pensar 

conscientemente naqueles que busca persuadir, nos indivíduos que constituem o 

auditório ao qual dirige o seu discurso. 

O auditório presumido pelo orador deve estar o mais próximo possível da 

realidade para que a argumentação se mostre efetiva. Uma imagem inadequada 

pode ter nefastas consequências, por exemplo, a repulsa coletiva em razão da 
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exacerbada persuasão exercida pelo orador. Deve-se, antes de tudo, conhecer 

aqueles para quem se fará uma argumentação e a quem se pretende conquistar.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apontam uma questão importante: o 

auditório heterogêneo. De fato, em um discurso para um auditório heterogêneo, 

composto pela reunião de pessoas com diferentes caracteres, vínculos e funções, 

a tarefa é mais delicada. O orador, diante de uma situação como essa, deverá 

utilizar múltiplos argumentos para conquistar o seu auditório. Trata-se de 

verdadeira arte, a tarefa de levar em conta na argumentação um auditório 

multifacetado.  

Esses autores acrescentam que, em uma argumentação, não apenas o 

orador precisa se adaptar e transformar. O auditório, ao final do discurso, também 

deixa de ser o mesmo. O “mundo de fantasia” exposto aos “ouvintes” oportuniza, 

por meio do condicionamento na relação orador-auditório, uma transformação 

entre todos os sujeitos envolvidos. Para o orador, o mais importante que a própria 

consideração do que é verdadeiro ou probatório é o parecer que terá daqueles a 

quem se dirige. É por esse fato que ao auditório incumbe a tarefa de determinar a 

qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores.  

Justamente pelo fato de o orador ser solicitado pelo auditório, o seu 

discurso deverá ser adaptado ao seu público. Um exemplo disso é a utilização de 

provas para a adesão em um discurso, entre um artigo científico e um romance 

histórico. A busca de uma técnica argumentativa que pudesse ser imposta a todos 

os tipos de auditório está relacionada à transcendência de particularidades 

históricas ou locais.  

Contudo, é necessário diferenciar persuasão e convencimento. A 

persuasão leva ao resultado, ou seja, persuadir “é mais do que convencer, pois a 

convicção não passa da primeira fase que leva à ação”. (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 30). Já o ato de convencer leva ao caráter 

racional da adesão. 

O auditório universal é constituído por cada qual a partir do que sabe de 

seus semelhantes, de modo a transcender as poucas oposições de que tem 

consciência. Assim, cada cultura, cada indivíduo tem sua própria concepção do 

auditório universal. Uma argumentação dirigida a um auditório universal, deverá 

convencer o leitor “do caráter coercivo das razões fornecidas, de sua evidência, 
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de sua validade intemporal e absoluta, independentemente das contingências 

locais ou históricas”. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 35).  

Na Antiguidade, quando o auditório ao qual se submetiam os oradores era 

de apenas um ouvinte, o uso da dialética mostrou-se mais eficaz que o da 

Retórica. O principal motivo para tanto era o fato de que a Retórica se valia do 

longo discurso contínuo, o qual acabava mostrando-se inadequado quando 

estavam envolvidos apenas dois sujeitos, o orador e o seu único ouvinte. Isso 

acaba conferindo ao diálogo e à dialética um alcance mais eficaz – é a adesão de 

uma personalidade diante de uma verdade. A sua convicção resulta de uma 

confrontação rigorosa de seu pensamento com o do orador.  

A adesão do interlocutor se faz por meio da inclinação ante a evidência da 

verdade. Essa inclinação constituiu em uma discussão e não em um debate. Há 

também a diferença entre o diálogo heurístico (aquele em que o interlocutor 

assume o papel de auditório universal) e o diálogo erístico (aquele que tem por 

meta dominar o adversário). O orador, portanto, busca criar uma comunhão de 

valores já reconhecidos pelo auditório, fazendo com que a unanimidade social 

resulte no surgimento de “verdades universais”. 

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), quando se trata de 

fundamentar valores e hierarquias, ou de reforçar a intensidade da adesão que 

eles suscitam é possível recorrer a premissas de ordem muito geral, denominadas 

por lugares, assim classificados: 

a) Lugares da quantidade: são lugares comuns que afirmam que “alguma 

coisa é melhor do que outra por razões quantitativas. O mais das vezes, aliás, o 

lugar da quantidade constitui uma premissa maior subtendida, mas sem a qual a 

conclusão não ficaria fundamentada”. (idem, p. 97). 

b) Lugares da qualidade: os menos apreensíveis “aparecem na 

argumentação quando se contesta a virtude do número”. (idem, p. 100). 

Também para Reboul (1998, p. 51-2), o argumento pode ser encontrado 

nos lugares. O autor menciona três sentidos, de acordo com a tecnicidade: 1) é 

um argumento pronto que o defensor pode colocar em determinado momento em 

seu discurso; 2) um sentido mais técnico, é um tipo de argumento, pode ganhar 

os mais variados conteúdos; 3) uma questão típica que possibilita encontrar 

argumentos e contra-argumentos. 
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1.2.2. O conhecimento do discurso 

 

Afirmamos, anteriormente, que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), usou 

os fundamentos apresentados nas obras aristotélicas para estabelecerem as 

teorias da argumentação, envolvendo o conhecimento de auditório e de orador, 

além da ideia de discurso, considerados elementos essenciais para a 

argumentação. 

Aristóteles considerava a Retórica como um sistema. A partir dessa 

concepção, a Retórica passou a abranger gêneros, como categorias de estudo: 

judiciário – cujo auditório é um tribunal, que condena ou absolve; deliberativo (ou 

político) que aconselha o útil, ou seja, o melhor; e epidíctico que trata do elogio ou 

da censura, ocupa-se com o que é belo ou feio.  

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o gênero epidíctico é um 

discurso onde não há, inicialmente, oposição. Os textos epidícticos são sobre 

questões não duvidosas, das quais decorrem poucas (ou nenhuma) 

consequências práticas. Aparentemente inócuos, os discursos epidícticos 

constituem parte central na arte da persuasão e asseguram efeitos à teoria da 

Argumentação. 

A importância do discurso epidíctico é revelada ao reforçar a disposição 

dos ouvintes a uma ação adesiva aos valores exaltados no discurso. Ora, mesmo 

que não haja exposição de novas teses ou confrontamentos, há de fato uma 

interferência nos ouvintes. Essa interferência revela-se sob duas formas: 1ª) a 

avaliação de um discurso será aleatória, pois o ouvinte é persuadido a diferentes 

fontes para a reflexão sobre o tema proferido; 2ª) a adesão ao discurso é 

utilmente reforçada, pois com a apresentação haverá a reconsideração a respeito 

do tema. O discurso e a comunicação, portanto, são indissociáveis da Retórica 

(Meyer, 2007).  

Antes de empreender um discurso, deve-se saber o tipo de discurso, o 

gênero que convém ao assunto. Há três gêneros oratórios: o judiciário, o 

deliberativo (ou político) e o epidíctico. Reboul (1998, p. 47) descreve-os da 

seguinte forma: 

 

 



24 

 

 Auditório Tempo Ato Valores 
Argumento 

Tipo 

Judiciário juízes passado 
acusar 

defender 
justo 

injusto 

entimema 
(dedutivo) 

 

Deliberativo assembleia futuro 
aconselhar 

desaconselhar 
útil 

nocivo 

exemplo 
(indutivo) 

 

Epidíctico espectador presente 
louvar 

censurar 
nobre 

vil 
amplificação 

 

Ainda no plano do discurso, a Retórica foi dividida em quatro partes: a 

invenção (heurésis): a busca que empreende o orador de todos os argumentos e 

de outros meios de persuasão relativos ao tema de seu discurso; a disposição 

(taxis) – ordenação desses argumentos, onde resultará a organização interna do 

discurso, seu plano; elocução (lexis) – que não diz respeito à palavra oral, mas à 

redação escrita do discurso, ao estilo; e a ação (hypocrisis) – a proferição afetiva 

do discurso, com tudo o que implica efeitos de voz. 

Essas quatro partes, na verdade, implicam “tarefas” que devem ser 

cumpridas pelo orador. Ao deixar de cumprir alguma, o seu discurso será vazio ou 

desordenado. Desse modo, o orador deve compreender o assunto e reunir todos 

os argumentos que possam servir (invenção); pô-los em ordem (disposição); 

redigir o discurso o melhor possível (elocução); exercitar-se, proferindo-o (ação). 

A disposição é um plano ao qual se recorre para construir o discurso. Em 

uma divisão mais clássica, há a seguinte divisão: exórdio, narração, confirmação 

e peroração. O exórdio é a parte que inicia o discurso e sua função é 

essencialmente fática: tornar o público dócil, atento e benevolente; a narração é a 

exposição dos fatos referentes à causa, exposição aparentemente objetiva, mas 

sempre orientada segundo as necessidades da acusação ou da defesa. Para sua 

eficácia, deve ter três qualidades: clareza, brevidade e credibilidade; a 

confirmação é considerada a parte mais longa, pois é o conjunto de provas, 

seguida por uma refutação, que destrói os argumentos adversários.  

De acordo com Reboul (1998, p. 61), a elocução “é o ponto em que a 

Retórica encontra a literatura”. Diz respeito à língua como tal. Apresenta como 

problema a correção linguística, “presa” à arte da oratória. A Retórica, assim, 

criou uma estética puramente funcional, o qual se adapta ao assunto. 

Exemplificando: 
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Estilo Objetivo Prova Momento do discurso 

nobre = grave comover = movere pathos peroração, digressão 

simples = tenue explicar = docere logos 
narração, confirmação, 

recapitulação 

ameno = medium agradar = delectare ethos exórdio, digressão 

(REBOUL, 1998, p. 62). 

 

O orador adota o estilo que convém ao seu assunto para ter eficácia. A 

primeira regra é a convivência; a segunda, a clareza (adaptar o estilo ao 

auditório); já a terceira diz respeito ao próprio orador (que de mostra-se em 

pessoa no seu discurso). O importante é: o sabor do discurso não se ganha com 

regra alguma; quem o faz é o autor. (REBOUL, 1998, p. 64). 

A ação é o arremate do trabalho retórico. É essencial porque, sem ela, o 

discurso não atingiria o público. Sua função é fática. Em outras palavras, o orador 

sincero não pode deixar de “representar” de acordo com regras semelhantes às 

do autor. O orador pode exprimir o que não sente e sabe disso, porém, não pode 

informar seu público, caso contrário destruiria seu discurso. 

Na Retórica clássica, com a queda da eloquência, “motivada por 

transformações sócio-políticas, em que se dá o desaparecimento das liberdades 

políticas e, consequentemente, da expressão verbal (...)” (PALMA, 1998, p.82), as 

partes do discurso memoria e actio desaparecem, subsistindo apenas a inventio, 

dispositio e elocutio. 

 

 

1.3. Os elementos da Retórica 

 

A garantia do sucesso do empreendimento oratório depende, em grande 

parte, da construção de uma imagem de si no discurso, traduzida por meio do 

ethos, das paixões suscitadas, pathos, e daquilo que se transmite como verdade, 

o logos.  
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1.3.1. O ethos 

 

A apresentação de si no discurso é traduzida por meio do ethos, categoria 

analisada desde Aristóteles. Meyer (2007, p. 35) diz que, para os gregos, ethos é 

o caráter, a personalidade, os traços de comportamento, a escolha de vida e dos 

fins. Em outras palavras, ethos “refere-se às respostas, é o ponto final do 

questionamento”. Possui uma dimensão mais complexa e não se limita pura e 

simplesmente ao orador. “Apresenta-se como aquele ou aquela com quem o 

auditório se identifica o que tem como resultado conseguir que suas respostas 

sobre a questão tratada sejam aceitas”.  

Em Aristóteles, o ethos se situa em dois campos semânticos opostos: um 

de sentido moral que diz respeito às atitudes e virtudes, como honestidade, 

benevolência e equidade; e outro, de sentido neutro ou objeto ligado aos hábitos, 

costumes, modos ou caráter. 

Para as ciências da linguagem, a ideia de ethos foi reconceituada, 

recontextualizada para entender, tal como em Aristóteles, a maneira pela qual o 

discurso se torna eficaz.  

Amossy (2005, p. 10) aponta que o ethos liga-se à teoria da enunciação 

proposta por Émile Benveniste. Ao produzir um enunciado, o locutor mobiliza a 

língua, que a faz funcionar numa relação de dependência mútua com o alocutário. 

Essa perspectiva de construção de imagens foi também desenvolvida por Michel 

Pêcheux, para quem as imagens são construídas tanto por parte do emissor 

quando do receptor: eles criam, simultaneamente, uma imagem de si mesmos e 

deu interlocutor no ato enunciativo. Ainda nessa perspectiva, Kebrart-Orecchioni 

amplia essa teoria incluindo a imagem do que os interlocutores imaginam que o 

outro faz deles – lugar no qual se mostra por meio de dados situacionais, culturais 

que compõem o universo do discurso. (AMOSSY, 2008, p. 11). 

Conforme Amossy (2008), na perspectiva interacional, representada pelas 

teorias de Goffman, os participantes, ou interactantes, exercem uns sobre os 

outros uma rede de influências mútuas, cujas imagens são construídas no 

discurso e são responsáveis por essas influências. Noções como representação –

“totalidade da atividade de determinado indivíduo, em dada ocasião, realizada 

com o objetivo de influenciar de certa maneira um dos participantes” (AMOSSY, 
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2008, p. 12) – rotina e face – “valor social positivo que dado indivíduo 

efetivamente reivindica por meio da linha de ação que os outros supõem que ele 

adotou durante um contato particular” (AMOSSY, 2005, p. 13) –, são requeridos 

para explicar que a apresentação de si é tributária dos papeis sociais e dos dados 

situacionais. 

Catherine Kerbrat-Oreccionni, porém, redefine a noção de face 

goffmaniana como “conjunto das imagens valorizantes que, durante a interação, 

tentamos construir de nós mesmos e impor aos outros” (AMOSSY, 2005, p. 13). 

Nenhum desses últimos três teóricos (Benveniste, Goffman e Kerbrat), porém, 

fala em ethos. Esse termo será usado na linguística a partir dos estudos de 

polifonia da enunciação de Oswald Ducrot, da pragmática semântica, que 

abandona o sujeito falante real para se interessar pela instância discursiva do 

locutor, em sua unicidade. O ethos está ligado, aqui, ao locutor que, dando origem 

à enunciação, se investe de certos caracteres que tonam essa enunciação 

aceitável ou recusável. A fala é, portanto, vista como ação que visa a influenciar o 

parceiro. (AMOSSY, 2008, p. 14). 

Na Análise do Discurso de Maingueneau, enfatiza-se não só a enunciação 

como também o enunciador – “ele deve se conferir e conferir a seu destinatário, 

certo status para legitimar seu dizer: ele outorga no discurso uma posição 

institucional e marca sua relação com um saber”. (AMOSSY, 2005, p. 16). A 

noção de ethos articular-se com a da cena da enunciação – o locutor opta por 

uma determinada cenografia, uma vez que cada tipo de discurso comporta uma 

determinada distribuição de papeis. O ethos, então, está ligado aqui à legitimação 

do locutor que tenta suscitar a adesão.  

Para Chaïm Perelman, autor responsável pela inovação nos estudos de 

Retórica por meio da argumentação, o ethos está ligado à arte de persuadir, ao 

conjunto dos meios verbais destinados a obter ou reforçar a adesão do auditório; 

logo, o orador tem a necessidade de fazer a sua imagem confiável de si diante 

desse auditório para conseguir a sua adesão. (AMOSSY, 2008, p. 19). 

Outra teoria do ethos encontra-se com o encontro com a narratologia de 

Albert W. Halsall que diz respeito à credibilidade do narrador. (AMOSSY, 2008, p. 

20). Aqui noções como voz e modo narrativos, focalização e as distinções entre 

autor, narrador e personagem e entre diferentes tipos de narradores garantem os 
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estudos da imagem do locutor no quadro da narrativa. Examina-se, assim, as 

diferentes figuras de Retórica que contribuem para assegurar a autoridade do 

narrador.  

O ethos também foi estudado sob o prisma dos estudos culturais de J. S. e 

T. F. Baumlim, que propôs redefini-lo a partir do questionamento das noções de 

sujeito, de ideologia, de escritura e valorização do objetivo de eficácia Retórica. 

(AMOSSY, 2008, p. 23). Em outras palavras, de como se instaura o ethos 

discursivo, através do posicionamento político. Com relação a outros campos do 

saber, o ethos foi reinterpretado por Pierre Bourdieu, sociólogo, no quadro de 

habitus – “conjunto de disposições duráveis adquiridas pelo indivíduo durante o 

processo de socialização” (AMOSSY, 2005, p. 26). O ethos é, para ele, conjunto 

de princípios interiorizados que guiam a conduta de um indivíduo. 

Na pragmática moderna, os estudos de Searle e Grice retomam, de alguma 

forma, o ethos ideal (integridade discursiva) e o ethos procedural (informatividade, 

veracidade, relevância e clareza). Em Searle, o ethos aparece como condição de 

sinceridade na teoria dos atos da linguagem; em Grice, como “máximas 

conversacionais” ou “princípio de cooperação” ou ainda, em Leech, como 

máximas de educação de modéstia ou generosidade. (EGGS, 2008, p. 30). 

Embora o ethos tenha um sentido moral ou ideal, a moralidade não nasce 

de uma atitude interior ou de um sistema de valores abstratos, mas se produz 

pelas escolhas competentes, deliberadas e apropriadas. (EGGS, 2008, p. 37). 

Uma das conclusões a que chega Eggs (2008) é a de que “o ethos moral não se 

realiza sem ao mesmo tempo realizar o ethos neutro, objetivo e estratégico”. 

Essas “duas faces do ethos constituem, portanto, dois elementos essenciais do 

mesmo procedimento: convencer pelo discurso”. (EGGS, 2008, p. 39). 

Ampliando o conceito de ethos e o recondicionando à análise crítica do 

discurso, Fairclough (2001, p. 209) admite ser essa categoria um ponto no qual se 

pode “unir as diversas características, não apenas do discurso, mas também do 

comportamento em geral, que levam a construir uma versão particular do ‘eu’”. A 

essa construção, atrelam-se os aspectos da análise textual – controle interacional, 

modalidade e polidez. Para Fairclough (idem), porém, nos estudos da linguagem 

e análise do discurso, há certa negligência desses aspectos na construção do 

‘eu’.  
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A maior parte da atenção que é normalmente dada ao ‘eu’ no discurso 
focaliza o conceito de ‘expressão’: é comum distinguir uma função 
emotiva ou expressiva da linguagem, que está ligada ao modo como as 
pessoas expressam as coisas, de maneta a mostrar seus sentimentos 
sobre elas, ou atitudes em relação a elas, e há um conceito amplamente 
utilizado de ‘significado emotivo’ para aspetos ‘expressivos’ do 
significado das palavras. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 209). 

 

Enquanto a preocupação está focada no aspecto das funções da 

linguagem, como apresentado nos estudos de Jakobson, para quem a função 

emotiva ou expressiva visa “à expressão direta da atitude do falante em relação 

àquilo que ele está falando” (1961 apud FAIRCLOUGH, 2001, p. 209), o papel do 

discurso na constituição do “eu” é negligenciado. 

Para Fairclough (2001, p. 209), quando se enfatiza a construção,  

 

a função da identidade da linguagem começa a assumir grande 
importância, porque as formas pelas quais a s sociedades categorizam e 
constroem identidades para seus membros são um aspecto fundamental 
do modo como elas funcionam, como as relações de poder são impostas 
e exercidas, como as sociedades são reproduzidas e modificadas. 

 

Considerando o ethos como posicionamento revelado pelo sujeito do 

discurso em seu discurso, esta dissertação buscará analisar a construção do 

ethos feminino na obra literária Memorial de Maria Moura. 

 

 

1.3.2. O pathos 

 

O pathos refere-se às paixões, fonte de todas as questões. De acordo com 

Meyer (2003), no prefácio da Retórica das paixões, as paixões são as respostas 

às representações que os outros concebem de nós. Ao despertá-las, o orador 

pode, ou não, conquistar seus objetivos. 

 

A paixão é Retórica por enterrar as questões nas respostas que fazem 
crer que elas estão resolvidas. É por isso que lidar com as paixões é 
sempre útil, retoricamente falando, ao passo que a argumentação, que 
põe explicitamente as questões sobre a mesa, faz mais apelo à razão do 
que à paixão. (MEYER, 2007, p. 38). 
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A paixão funciona como auxiliar, ou não, do orador com relação a sua 

causa. O orador deve considerar as paixões que se desenvolvem ao longo da 

oratória – ao reconhecer o pathos, o orador pode modificar ou intensificar seus 

argumentos, o que depende da reação às respostas de seu auditório.  

As paixões foram classificadas por Aristóteles (apud Meyer, 2003) como: 

a) cólera: reflexo da diferença imposta, “injusta” ou como tal sentida. Ao 

despertar a vingança, o sentimento da cólera provoca o reequilíbrio da relação 

proveniente do ultraje, da afronta, do desprezo. Geralmente, são as pessoas que 

se julgam superiores – sobretudo jovens e os ricos – que provocam a cólera. 

(MEYER, 2003, p. XLIII). 

b) A calma, a tranquilidade: considerada paixão porque reflete, interioriza 

uma certa imagem que o outro elabora sobre nós – ao mesmo tempo, agimos 

sobre ele mantendo (ou encontrando) nossa calma a seu respeito. Essa paixão 

recria a simetria e, por isso, talvez, seja ela o contrário e antídoto da cólera. 

(MEYER, 2003, p. XLIV). 

c) O amor e o ódio, a segurança e o temor: há aqui um vínculo de 

identidade relativamente parcial. É o próprio lugar da conjunção, da associação – 

ao contrário do ódio, puramente dissociador. A segurança é resultado de uma 

certa superioridade tanto sobre as coisas quanto sobre as pessoas, de um 

afastamento, suposto ou real, ao que se pode ser prejudicial. Com relação à 

confiança, é considerada uma forma de amizade mais remota, como o temor, a 

manifestação de uma dissociação que não é total. (MEYER, 2003, p. XLIV). 

d) A vergonha e a impudência: são duas formas de relacionamento com o 

outrem, de reação a imagem que o outro faz de nós, formas que, pode-se dizer, 

são bastante reais. Na vergonha torna-se inferior, na impudência afirma-se a 

superioridade sem atentar para o outro. No primeiro caso, a interiorização do 

olhar do outro devolve-se uma imagem inferior de si mesmo. A impudência, ao 

contrário, consagra a não essencialidade do outro, o fato de que a imagem que 

ele tem de si necessita de importância. (MEYER, 2003, p. XLV). 

e) O favor: a obsequiosidade é uma resposta a outrem, atende à sua 

pretensão, ao seu caráter passional: é prestar serviço, descobrir a necessidade 

alheia, entendendo-se que quem responde dessa maneira não o faz por 
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interesse. O favor exprime uma relação assimétrica que deseja suprimir. (MEYER, 

2003, p. XLV). 

f) A compaixão e a indignação: a piedade volta-se para aqueles que estão 

relativamente próximos. A piedade reflete certa distância, embora se suponha 

uma participação, uma identificação. A indignação é sem dúvida o movimento 

completamente oposto da alma. (MEYER, 2003, p. XLVI). 

g) A inveja, a emulação e o desprezo: a inveja dirige-se para os iguais, 

assim como a emulação; a inveja quer tirar do outro o que ele tem, a emulação 

quer imitá-lo. São reações que tendem a prolongar a simetria ou criá-la, visto que 

uma deseja gerar a diferença, a outra, a identidade. O desprezo deve-se dizê-lo, 

tende para a ruptura. (MEYER, 2003, p. XLVI). 

 

 

1.3.3. O logos 

 

Para Meyer (2007), o logos deve expressar as perguntas e as repostas 

preservando sua diferença. É tudo aquilo que está em questão. Dessa forma, toda 

resposta vem de um questionamento. O autor ressalta que um julgamento é uma 

resposta a uma determinada questão que se coloca e é composta de termos que 

são formados como aderidos a questões que não mais se colocam e graças às 

quais é possível comunicar. (MEYER, 2007, p. 40). Na perspectiva de Amossy 

(2005, p. 41):  

 

O logos convence em si por si mesmo, independente da situação de 
comunicação concreta, enquanto o ethos e o pathos estão sempre 
ligados à problemática específica de uma situação e, sobretudo, aos 
indivíduos concretos nela implicados.  

 

Ferreira (2010) afirma que o logos é o responsável pelo discurso, por 

“transmitir” o que o orador quer que seja “verdade” em suas palavras. O orador 

deve refletir sobre o que expõe ao seu auditório, pois as respostas geram 

conclusões do auditório. De acordo com Amossy (2005, p. 32), Aristóteles 

destaca três qualidades ligadas ao ethos, pathos e logos que inspiram confiança 

ao auditório – representar-se como um homem simples e sincero; dar uma 

imagem agradável de si e ter ar ponderado:  
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a) phrónesis (razão) - o orador deve ter o ar ponderado, ter prudente e 
sabedoria; 
b) areté (virtude) - ligada à ética. O orador deve se apresentar como um 
homem simples e sincero; 
c) eúnoia (benevolência) - o orador deve dar uma imagem agradável de 
si.  

 

Assim, o sucesso do orador deve-se à exposição de argumentos com 

prudência e sabedoria. É essencial, também, que esse orador tenha ética e 

seriedade para transmitir uma boa imagem de si para seu auditório. Aristóteles 

(2001) ressalta que o homem tem uma tendência natural para o verdadeiro, o 

bom e o justo. Como se pode notar, as dimensões cognitivas e afetivas estão 

ausentes nessas três qualidades. (EGGS, 2005). 

 

 

1.4. As figuras Retóricas 

 

Desde a Antiguidade, provavelmente desde que o homem meditou sobre 
a linguagem, reconheceu-se a existência de certos modos de expressão, 
que não se enquadram no comum, cujo estudo foi em geral incluído nos 
tratados de Retórica; daí seu nome de figuras de Retórica. (PERELMAN 
e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 189). 

 

A Retórica era a arte de persuadir – que, posteriormente, foi compreendida 

como instruir, sensibilizar e agradar – e tinha como objeto a eloquência que se 

definia “como uma palavra eficaz, que permite agir sobre o próximo”. (TODOROV, 

1977, p. 55). Em outras palavras, a Retórica não concebia a linguagem como 

forma, mas como ação. Ela estava, portanto, apoiada na relação de meios para 

atingir um fim.  

Como a eloquência estava ligada a uma forma política de organização do 

Estado que desaparecera ao longo do tempo, a Retórica também deixou de ser 

importante. Na monarquia, então, o ideal da Retórica passou a ser o belo, 

mudando seu foco para a importância do ornamento na linguagem e, 

consequentemente, das figuras.  

A nova eloquência, entretanto, “em nada difere da literatura, pois o novo 

objeto da Retórica coincide com o da literatura”. (TODOROV, 1977, p. 61). 

Relaciona-se então, à teoria da linguagem que é admirada em si por si mesma. A 
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função da figura seria a de embelezar a linguagem e agradar por meio deste 

embelezamento. 

Reboul (1998, p. 114) destaca que a figura se caracteriza por ser “uma 

fruição a mais, uma licença estilística para facilitar a aceitação do argumento”. De 

acordo com esse pesquisador, há figuras que não são Retóricas, que assumem 

funções poéticas, humorísticas ou de palavras. A figura só é de Retórica quando 

desempenha papel persuasivo. Nesse sentido, as figuras foram assim divididas: 

a) Figuras de palavras: referem-se à matéria sonora do discurso. São 

constituídas por figuras de ritmo e de som (aliteração, paranomásia, antanáclase). 

Reboul (1998) afirma que as figuras de ritmo geram um sentimento de evidência 

próprio a satisfazer o espírito, mas também a conseguir a adesão. (REBOUL, 

1998, p. 115-119). 

b) Figuras de sentido: dizem respeito à significação das palavras ou dos 

grupos de palavras. Fazem parte a: metáfora, metonímia, sinédoque, hipálage, 

enálage, oxímoro, hipérbole. (REBOUL, 1998, p. 120-125). 

c) Figuras de construção, relacionadas à estrutura da frase, por vezes do 

discurso. Destacam-se: a antítese, o quiasmo, o anacoluto e a elipse. (REBOUL, 

1998, p. 126-129). 

d) Figuras de pensamento: dizem respeito à relação do discurso com seu 

orador ou com seu objeto. Classificam em: alegoria, ironia, apóstrofe, 

prosopopeia, preterição, epanortose. (REBOUL, 1998, p. 133-134). 

Os retóricos antigos costumavam dividir a linguagem figurada, “conforme a 

lógica que presidia à relação entre os sentidos próprios e figurado” (BRANDÃO, 

1989, p.19), em tropos (figuras que implicavam uma nova significação das 

palavras: metáfora, metonímia, sinédoque e ironia), figuras de pensamento 

(prosopopeia, apóstrofe, reticência etc) e figuras de palavras (que se agrupam em 

gramaticais (=metaplasmos) e Retóricas, que ornam a linguagem).  

De acordo com Brandão (1989), as figuras Retóricas são classificadas por 

Quintiliano em quatro grupos: a) quando ocorre acréscimo de palavras (anáfora, 

polissíndeto); b) quando ocorre diminuição (assíndeto, zeugma); c) quando se 

repete um componente de uma palavra (paronomásia, etc); e d) quando ocorre 

contraposição (antítese, antimetábole, etc.).  
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Ainda de acordo com esse estudioso, Fontanier também divide em quatro 

categorias: a) figuras de dicção (os metaplasmos); b) figuras de construção (o 

modo como as palavras são combinadas na frase); c) figuras de elocução 

(escolha das palavras conforme sua capacidade de tornar interessante uma ideia, 

como a repetição, derivação etc), e d) figuras de estilo (que revelam um caráter 

marcante e raro de beleza, envolvendo a expressão total do pensamento 

(interrogação, apóstrofe, perífrase, etc). (BRANDÂO, 1989). 

Por constituir-se um dos recursos mais importantes da lexis (elocutio), na 

análise do corpus, verificaremos o uso das figuras de metáfora como uma das 

categorias analíticas do discurso que constroem o ethos, mais especificamente, o 

ethos feminino em Memorial de Maria Moura pelo viés da Retórica. 
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CAPÍTULO 2 

A CONSTITUIÇÃO DO FEMININO 

 

 

Agora se acabou a Sinhazinha do Limoeiro. Quem 
está aqui é a Maria Moura, chefe de vocês, herdeira 
de uma data na sesmaria da Fidalga Brites, na Serra 
dos Padres. (...) (QUEIROZ, 2008, p. 100). 

 

As palavras de Maria Moura, personagem da escritora Rachel de Queiroz, 

refletem o universo feminino de seu tempo. A obra, publicada em 1992, traz o 

contexto social do Brasil do século XIX, pautado no patriarcalismo. O homem era 

considerado a base, o ser atuante na sociedade. À mulher, cabiam-lhe as tarefas 

do lar e o cuidado com os filhos. Maria Moura representa a voz feminina que não 

tinha vez no âmbito social.  

Nesse contexto, traçaremos, de maneira breve, um panorama da 

constituição do feminino ao longo da história para, mais especificamente, tratar do 

papel social das mulheres na formação da sociedade e da família burguesa.  

Ainda de modo amplo, mostraremos o desempenho social das mulheres nos 

principais momentos da história do Brasil, para que possamos compreender sua 

importância na sociedade e o porquê do posicionamento de nossa protagonista. 

Para tanto, lançamos mão de autores como Bauer (2001), De Priore (1995, 1997, 

2000), Quintas (2005) e Rocha-Coutinho (1994), além de outros pesquisadores 

para esta fundamentação. 

 

 

2.1. O mito da criação  

 

Conforme o livro do Gêneses, pertencente ao Antigo Testamento, Adão e 

Eva foram os primeiros seres humanos. Eva é criada a partir da costela de Adão: 

 

(...) Então o Senhor fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele 
adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas fechou o lugar com carne. 
Depois, da costela formou a mulher e apresentou-a ao homem. 
(GÊNESIS, 2:21-22, p. 17). 
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Eva comete uma falta que acaba por condenar toda a humanidade: prova 

do fruto proibido, junto com seu companheiro. A partir desse ato, os dois tomam 

consciência de sua nudez e tentam se cobrir com folhagens. De acordo com 

Robles (2006): 

 

A uma herança ancestral de mulheres batalhadoras, sensuais e de 
sugestiva fecundidade, que antecipava na mitologia remota uma 
esperança libertadora, a tradição religiosa de nossa era agregou – e 
reforçou- a personalidade culpada de uma Eva que, em sua irreflexão, é 
levada pelo diabo a pecar. Uma Eva que, ao comer do fruto da árvore da 
sabedoria, seduz Adão e desencadeia o processo que culmina com a 
expulsão do casal do paraíso, marcando o principio de uma condição 
caracterizada pela dor, pelo trabalho e pela morte de toda a humanidade. 
(ROBLES, 2006, p. 37). 

 

Junto com a falha, vem a vergonha por ter desrespeitado Deus. Robles 

(2006) pontua que o pecado, cometido por Adão e Eva, revela o descobrimento 

do eros – o desejo de controle da sexualidade. Nesse sentido, Eva torna-se a 

responsável pela perdição da humanidade.  

Segundo o livro do Gêneses: (...) Então o Senhor Deus perguntou à 

mulher: “Por que fizeste isso” E a mulher respondeu: “A serpente enganou-me, e 

eu comi”. (...) (GÊNESES, 3:13, p. 17). 

Assim, Deus os castigou: 

 

(...) À mulher Ele disse: “Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. 
Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para teu 
marido, e ele te dominará”. Ao homem Ele disse: “Porque ouviste a voz 
da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer, 
amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o 
alimento todos os dias de tua vida.” (GÊNESES, 3: 16-17, p. 17-18). 

 

 Robles (2006) afirma que, por meio do pecado, a mulher carrega o 

estigma de ter cedido à tentação. Aparentemente, mesmo “inocente”, Eva revela 

um caráter pensante: abre a possibilidade de mudar de atitude. Segundo Robles 

(2006): 

 

É ela, em seu renascimento como a primeira mulher representativa, 
quem explora uma experiência espiritual vivificante e profana, mas 
autenticamente sua. É Eva também que carrega a peculiaridade de 
dispor de um caráter pensante que, mesmo predisposto ao emprego de 
artimanhas e com poder suficiente para escolher por sua própria força 
moral, desobedece a ordenação divina e assume o direito de viver entre 
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o bem e o mal, entre o risco de equivocar-se e o de refletir emancipação 
geradora de uma ordem e do porvir humano dentro de sua plenitude 
racional. (ROBLES, 2006, p. 41). 

 

A tradição judaica apresenta outra versão para o mito da criação. Lilith foi a 

primeira mulher de Adão. Ao contrário de Eva, Lilith não foi criada pela costela do 

homem, mas sim uma criação independente de Deus. Lilith não aceitou ser 

obediente e submissa.  

Conforme Sicureti (1998), Lilith revoltou-se contra Deus e declarou guerra 

aos homens. É considerada o “demônio feminino”, a “lua negra”, seguidora da 

serpente que condenou os homens. Sombra de Eva, Lilith não admitiu a 

submissão das mulheres. 

 

(...) Lilith era cheia de sangue e saliva (menstruação e desejo), 
reivindicou sua igualdade, não se admitiu inferior e submissa, Reprimida, 
optou e foi relegada à convivência com os demônios. A primeira mulher 
de Adão foi castigada por Deus, pois não aceitou viver sob o poder do 
marido, obedecendo às ordens e realizando todos os seus desejos. 
(SICURETI, 1998, p. 27). 

 

Destacamos que o pecado é uma denotação que permanece na história da 

humanidade até os dias atuais.  

 

 

2.2. Sociedade e família – convenções sociais e regras de conduta 

 

(...) Me fervia o sangue, pensar que aquele bando de insetos tinha a 
ousadia de vir me ameaçar dentro da minha casa! A casa do meu pai e 
da minha mãe, a casa onde eu tinha nascido; que tinha sido a casa da 
minha avó, levantada de telha e taipa pelo meu próprio bisavô! Era 
ousadia demais. (QUEIROZ, 2008, p. 51). 

 

No excerto, temos uma pequena representação da importância dada por 

Maria Moura à família e suas tradições.  

Esse profundo respeito pela herança ancestral faz sentido quando 

pensamos na concepção de família como a instituição humana mais primitiva e 

natural. Formada pela base pai, mãe e filhos, Santarcangelo (1980) defende que 

essa formação tem fundamento em dois conceitos: a atração sexual e a 

dependência da prole: 
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(...) As primeiras sociedades humanas seriam incipientes, 
rudimentares, muito pouco evoluídas. Como a instituição familiar 
precedeu ao casamento, a posse da mulher entre os povos 
incultos e selvagens deveria ter sido rude e brutal como o seu 
“modus vivendi”. Os homens mais fortes teriam mais prestígio, 
mais propriedades e maior número de mulheres que capturavam 
pela força, geralmente de outras tribos. (...) (SANTARCANGELO, 
1980, p. 23). 

 

Nas famílias primitivas o macho (homem) tinha o papel de caçador de 

fêmeas (mulheres). Esse processo se dava por meio do uso de formas violentas. 

A mulher era capturada, obrigada a se unir com o seu “caçador” e conviver com 

outras “presas” (mulheres).  

Conforme Santarcangelo (1980), esse comportamento se justifica pelo fato 

de o homem ser um animal social. A pesquisadora afirma que a cooperação para 

a procura por alimentos, a defesa em possíveis ataques de animais e a luta entre 

tribos ou bandos justifica o condicionamento social dos indivíduos. 

A conquista à força, acrescenta Santarcangelo (1980), é determinante nas 

formações familiares primitivas. O homem começa a firmar seu poder através da 

posse agressiva da mulher e esta torna-se um objeto de conquista, de 

propriedade masculina. Nos dizeres da autora, “a família sempre foi uma 

instituição central, dominante, mesmo em seu estado natural, sem a estrutura 

jurídica adquirida posteriormente”. (SANTARCANGELO, 1980, p. 23). O conceito 

de “dominante” designa “poder” e este estava relacionado, nas comunidades 

primitivas, ao homem, ao líder que conquistasse o maior número de riquezas, o 

maior número de mulheres, característica da formação familiar composta ou 

polígama. 

Por outro ângulo, o termo “família”, de acordo com Antenor Nascentes 

(1955) em Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, denomina grupo 

organizado para servir e obedecer a ordens. Nesse sentido, verificamos em 

Memorial de Maria Moura a figura paterna como responsável por “dirigir” o lar e 

seus membros: “(...) De pequeno é que a gente prepara os homens de confiança. 

Estavam aí João Rufo e os outros três, todos crias do Pai, no Limoeiro”. 

(QUEIROZ, 2008, p. 172). 

Percebemos a posição hierárquica do homem na família. A definição do 

termo família trazida por Nascentes (1955) contempla um dos “braços” da 
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formação familiar em Memorial de Maria Moura, de Rachel de Queiroz. Com o 

intuito de complementar essa constituição, recorremos ao Dicionário Houaiss 

(2009): 

 

1. Grupo de pessoas, formado esp, por pai, mãe e filho (s), que vivem 
sob o mesmo teto 2. Grupo de pessoas ligadas entre si pelo casamento 
ou qualquer parentesco 3. Fig, grupo de pessoas unidas por crenças, 
interesses ou origem comum 4. Fig. Grupo de seres ou coisas com 
características comuns. 5. Na classificação dos seres vivos, categoria 
que agrupa um ou mais gêneros ou tribos, relacionados segundo a 
história da evolução e distintos dos outros por características marcantes. 
(HOUAISS e VILLAR, 2009, p. 332). 

 

Houaiss e Villar (2009) parecem contemplar um conceito completo sobre 

família. No entanto, a definição do dicionário, vista em muitos outros, parece 

simples, mas de acordo com alguns estudiosos, o conceito “família” aborda 

características mais complexas. Trataremos de algumas visões defendidas por 

outros autores. 

A questão de complexidade, nas palavras de Quintas (2005), corresponde 

a família a uma multiplicidade de modelos que variam em uma gradação 

acentuada podendo apresentar semelhanças com diversas sociedades sem 

padronizar um figurino a ser seguido. 

Para Sousa (2001), a origem do termo tem ligação à civilização romana. 

Para os romanos, a família estava relacionada à servidão e à escravidão. 

Notamos nesta definição que a caracterização de família tem ligação com a 

questão econômica e não com relacionamento consanguíneo ou afetivo, por 

exemplo. 

 

Santarcangelo (1980, p. 22) cita que a formação familiar foi baseada em 

dois pontos: na continuação da prole e no instinto sexual. Conforme a autora, a 

necessidade sexual e a preservação da descendência são fatores que permitiram 

o relacionamento conjugal entre homens e mulheres. Para Santarcangelo (1980, 

p. 22) em um sentido mais liberal, a família é, assim, um conjunto de pessoas que 

se acham ligadas por parentesco, decorrente da proveniência de um tronco 

comum, mais próximo ou mais remoto. Em outras palavras, seria o círculo de 

indivíduo, abrangendo a família, um menor número de parentes ou 
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compreendendo também as pessoas do serviço doméstico, que vivem sob o 

mesmo teto, como os fâmulos.  Em uma concepção mais restrita, designaria 

apenas cônjuges e respectivos filhos. Esta última é seguida até hoje pelas 

sociedades. 

Santarcangelo (1980) salienta que a família nuclear, independente, 

individualista, autônoma, igualitária, já é produto da civilização moderna, embora 

ocorram sociedades compostas pela poligamia na atualidade. Em Memorial de 

Maria Moura, da escritora Rachel de Queiroz, a família monogâmica é uma 

instituição rigorosamente preservada e cultuada. A figura paterna se faz presente 

na trajetória de Maria Moura. Mesmo depois da morte, o pai representa um 

exemplo a ser seguido pela filha e essa condição hierárquica justifica as atitudes 

tomadas pela protagonista na trama: 

 

(...) Por isso eu nunca andei com cativo. A morte da gente é a alforria 
deles. Se eu tenho algum negro bom ao meu serviço, alforrio primeiro. 
Dizia meu pai: “Se perde um escravo e se ganha um amigo”. Ficou 
sendo essa a minha lei. (QUEIROZ, 2008, p. 214). 

 

O homem desempenhou um papel centralizador no decorrer da história. O 

modo como Maria Moura pensa representa a formação familiar. “Pensar como o 

pai” está relacionado a como a figura masculina tem importância na família. A 

família tem como base o sistema patriarcal, possui uma imagem de destaque, já 

que é o responsável por zelar pelos seus entes. Para Engels (apud Méndez, 

2004), a família monogâmica foi necessária ao processo de acumulação privada 

de bens. Através da união monogâmica, a função paterna passou a determinar a 

organização familiar e a continuidade da propriedade privada na mesma 

linhagem. Nesse sentido, as uniões monogâmicas passam a defender interesses 

políticos e econômicos. Pauta-se na figura masculina como detentora da ordem e 

do comando das instituições sociais, como a família. 

Nas páginas a seguir, abordaremos o papel da mulher e sua relação de 

dependência na sociedade.  
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2.3. O papel social feminino no Brasil 

 

 

Mulher, mulheres: como seriam no passado? O que faziam? Como 

viviam, ou melhor, sobreviviam? (DEL PRIORE, 2000, p. 9). 

 

Ao abordar a condição das mulheres no Brasil, nossa investigação pautou-

se em reflexões sobre a condição da mulher como um fenômeno construído na 

história, como um fato social que necessita ser visto em todos os sentidos. Trazer 

à tona a formação social do Brasil, desde o início de sua história, é necessário 

para a compreensão da estrutura patriarcal. 

. 

O período de colonização no Brasil, de acordo com Bauer (2001), é 

compreendido a partir do lançamento de Portugal para a expansão marítima no 

final do século XV. A expansão portuguesa é resultado dos interesses da Coroa 

em obter novas rotas comerciais, além de firmar o poder monárquico em 

territórios conquistados. 

A formação social do Brasil está relacionada com o empreendedorismo 

português. Ao se estabelecer na “nova terra”, Portugal, rapidamente, iniciou um 

processo exploratório pautado no latifúndio, na escravidão e produção de 

produtos agroexportadores. Segundo a pesquisadora Taiane Cristina da Silva 

(2009), esse “tripé” econômico, predominante nos séculos seguintes, foi fator 

predominante para a formação social patriarcal, que tem como detentor os 

âmbitos político, econômico e familiar à figura masculina. 

Silva (2009) aponta que o patriarcalismo, com o apoio da Igreja, ditou leis, 

determinou regras de conduta e subordinou, principalmente, as mulheres ao seu 

domínio. Del Priore (2000) observa que a subordinação feminina e posterior 

resistência fazem parte da explicação da condição da mulher. Nesse sentido, 

essa pesquisadora aponta que na divisão do trabalho, violência e subordinação 

ocorriam mediante a proteção das leis vigentes, além de instrumentos de 

violência que mantinham o poder e a dominação.  

No entanto, houve momentos em que as mulheres brasileiras de todas as 

classes sociais revelaram-se ativas em suas áreas de influência, desempenhando 
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papéis significativos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico 

imediato. Segundo Rocha-Coutinho (1994), até antes do século XVIII, as 

mulheres não eram tidas como seres inferiores, fracas ou sensíveis para o 

trabalho. Tampouco a distinção entre família e trabalho era obstáculo para sua 

participação na vida econômica na família. A autora revela que mesmo gozando 

de certa participação, as mulheres não tinham papel de destaque na sociedade. 

(ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 62). 

Rocha-Coutinho (1994) afirma que mesmo sendo inegável a atuação da 

mulher, houve épocas em que não era considerada “sujeito ativo”, de direito por 

parte das instituições sociais. O “ser” e a “ação” da mulher foram determinados 

pelos princípios e pela linguagem do homem. A pesquisadora ressalta que as 

mudanças alteram, inclusive, o modo de convivência entre os membros da 

família: 

 

Com a chegada do século XVIII, esses dois universos, o da família e o 
do trabalho, foram se distanciando. O advento das indústrias gerou 
novas formas de produção. Promoveu, paralelamente, uma 
reorganização social e econômica. (...) Os modos de convivência familiar 
também se transformaram ao acolher a família no interior da casa. 
Distanciando-se da rua, da praça, da vida coletiva, a família passou a 
conviver “dentro de uma casa melhor defendida contra intrusos e melhor 
preparada para a intimidade”. (ROCHA-COUTINHO, 1994). 

 

Segundo essa autora, houve a constituição de uma lógica do trabalho e da 

caracterização familiar: o mundo da produção, sob responsabilidade dos homens, 

centrou-se um caráter de império da razão; o lar pautou-se sob o “comando” da 

mulher, um espaço exclusivo da vida emocional. Sob a ótica de Konkel, Cardoso 

e Hoff (2005): 

 

O governo materno distribuía-se entre fâmulos, criadas, jardineiros, co-
zinheiras, arrumadeiras e lavadeiras, dentro da casa e da quinta. O ideal 
de boa esposa e boa mãe – aquela que mantém o lar, dele cuida e, nele, 
educa seus filhos – era cultivado pelo cristianismo, seguindo o costume 
romano. Na antiga Roma, a família adquiriu importância considerável, 
atribuindo-se à figura materna o valor e o significado da educação dos 
filhos e o culto aos antepassados. A história perpetuou esse significado 
materno por meio da identificação da família dos romanos, expressando-
se como “a mãe dos Graco”, “a mãe dos Cláudio”. (KONKEL, CARDOSO 
e HOFF, 2005, p. 38). 
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Quintas (2005) pontua que o latifúndio da cana, somado com a escravidão, 

fincou seus pilares na família. A família, de acordo com a autora, é o símbolo 

maior da sociedade nos tempos de dominação portuguesa, norteada por uma 

colonização que se fez através da casa-grande e que teve como estrutura 

doméstica o epicentro da monocultura (açucareira). 

Nesse contexto, Samara (1983) pontua que a “casa-grande” marcou o 

domínio patriarcal, pois representava um centro de estabilidade política, 

econômica e social do período colonial. Nas palavras de Magalhães (2001):  

 

O comando era exercido pelo pai, que habitava a casa – grande e 

detinha considerável poder sobre seus dependentes (...), poder este que, 

reforçado pela Coroa Portuguesa, se projetava para a política, economia 

e vida social. (MAGALHÃES, 2001, p. 74). 

 

Essa pesquisadora acrescenta que, nesse cenário, a condição da mulher 

variava em função de sua classe social. Ressaltamos que no período colonial 

brasileiro, a população feminina era caracterizada pela seguinte formação: índias, 

negras (vindas do continente africano) e brancas (descendentes de europeus). De 

acordo com Rocha-Coutinho (1994): 

 

As índias, tidas pelos portugueses como selvagens, foram catequisadas 
e transformadas em esposas, concubinas e empregadas domésticas (...). 
As negras, ao chegarem aqui, foram separadas de seus parentes e 
esposos e escravizadas tanto no trabalho da lavoura como no trabalho 
doméstico. A mulher negra era “usada como instrumento de prazer 
sexual do seu senhor, podendo até ser alugada a outros senhores”. As 
mulheres pertencentes a classe social mais baixa (...) desfrutavam, no 
que tange aos códigos de boa conduta, de maior liberdade pessoal. (...) 
Quando de classe social mais elevada, não cumpriam exclusivamente “o 
estereótipo da fêmea pura e protegida, confinada ao lar”. (ROCHA-
COUTINHO, 1994, p. 256). 

 

Mas sejam mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas; 

mulheres livres ou escravas. Não importa a categoria social, o feminino ultrapassa 

a barreira das classes. A elas certos comportamentos, posturas, atitudes e até 

pensamentos foram impostos. O posicionamento dessas mulheres não se alterou 

na sociedade patriarcal brasileira. Durante o Brasil Colônia, por exemplo, o 
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analfabetismo entre as mulheres era muito grande, pois a elas apenas era 

destinado ensinamentos para ser uma “boa esposa” e “mãe de família”: 

 

Além das atividades do lar (organização da cozinha, cuidado com as 
crianças, direção dos trabalhos das escravas) cabia à mulher tarefas 
como fiação, tecelagem, rendas e bordados e o cuidado com o pomar. 
(...) De qualquer modo, o fundamental era que ela se colocasse de forma 
subalterna em relação ao homem, aceitando passivamente o que lhe 
fosse determinado. (TELES, 2003, p. 19). 

 

A educação feminina estava condicionada à obediência e a tarefas 

domésticas. De acordo com Teles (2003), dificilmente uma mulher fugia desses 

padrões. A mulher que, se rebelasse contra o pai ou marido, poderia ser 

encaminhada para um internato em um convento. A pesquisadora acrescenta que 

o internato também era uma alternativa de “sobrevivência” caso a mulher branca 

não conseguisse casar-se. Além disso, a vida no convento poderia render 

instrução, por exemplo, nas letras. 

 

De acordo com Del Priore (2000), o “discurso moralizador”, defendido pela 

Igreja, instala-se no Brasil desde a chegada do português e tem o desejo de 

cristianizar e difundir a fé católica, além de firmar poder mercantil nas novas terras 

por meio do incentivo ao crescimento populacional. Esse “fenômeno” denominado 

cristianização pode ser especificado da seguinte forma: ao “induzir” o aumento 

das famílias, haveria maior difusão das ideias da Igreja; por outro lado, o aumento 

da população branca significava a posse da terra por parte da metrópole. (DEL 

PRIORE, 2000, p. 21-22). Assim, o sistema patriarcal no Brasil encontrou grande 

apoio na Igreja Católica e reforçou, no plano social, o papel da mulher como um 

ser procriador, “do lar” e responsável pela formação moral da prole. Segundo D’ 

Incao (1997), o modelo de “mulher do lar” foi adotado pela sociedade patriarcal 

brasileira. Segundo a autora, esta “mulher do lar” deveria ser uma mãe dedicada 

e atenciosa, responsável pela educação dos seus filhos, além de zelar pelo 

casamento. 

A Igreja, também, propagou a ideia de que o sexo era exclusivo no 

casamento (DEL PRIORE, 2000). O interesse da instituição era fazer do núcleo 

familiar um propagador da moral cristã, em que os membros (pai, mãe e filhos) 
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representariam o modelo de ideal de formação familiar. Nessa perspectiva, a 

Igreja molda, durante séculos, o modelo representativo da mulher na família, em 

que honra e castidade eram quesitos essenciais para a vida em matrimônio. A 

Igreja acentuava os exemplos da Sagrada Família. De acordo com Quintas 

(2005), o maternalismo é associado ao marianismo. O termo relaciona-se a 

maternidade de Maria, mãe de Jesus. A tradição católica descreve Maria como 

símbolo de virtude e poder: a virgem escolhida por Deus para gerar seu filho, 

Jesus Cristo. 

Conforme Michela de Giorgio (1991), o papel de mãe começa a ser 

pautado na imagem positiva construída da Virgem Maria, a qual redime o pecado 

em Eva. (GIORGIO, 1991, p. 230). A pesquisadora ressalta que a partir do 

exemplo de Maria mãe de Cristo o pecado original ganha possibilidade de 

remissão e a figura feminina liga-se com o ideal de mãe, carinhosa e cristã.  

Reconhecemos que a submissão e a virgindade são exigências para a 

valorização da mulher, quesitos para se chegar ao matrimônio e a constituição da 

família “de bem”. Maria, mãe de Jesus, é um modelo de abnegação e obediência. 

Nesse contexto, a mulher deveria ser a imagem e semelhança de Maria, no 

ambiente do lar e respeitada pelos entes. 

A ideia de recato é também fundamental para o entendimento da 

constituição da família patriarcal no Brasil. O discurso sobre o bom uso do corpo, 

aponta Del Priore (2000), apoiou-se no elogio às qualidades femininas. Segundo 

essa pesquisadora, essa era a melhor maneira de “aprisionar” as mulheres dentro 

de um modelo único, no qual ela deveria ser casta, pura e obediente ao homem.  

Del Priore (2000) afirma que muitas “obras elogiosas” surgiram no Brasil 

para encobrir o objetivo de melhor “domesticar” a mulher dentro do casamento e 

para tal fim se fazia necessário a escolha de um modelo feminino de corpo 

obediente e sem ardores sexuais: 

 

O conhecido confessor Manuel de Arceniaga segue condenando a nudez 
dos peitos... e as desculpas que aparentam cobri-los com gazes e panos 
transparentes, porque não os ocultam nem cobrem, antes com esses 
enganos artificiosos, provocam, atraem e chamam mais atenção. (DEL 
PRIORE, 2000, p. 24). (GRIFO NOSSO). 
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No excerto, o termo “peitos” refere-se aos seios femininos, os quais 

denotam um símbolo de feminilidade. Os seios evocam a mulher como fonte de 

vida e alimento (amamentação), como local de afeto e aconchego e como fonte 

de prazer (relacionado ao desejo sexual). Protegê-los é uma obrigação das 

mulheres. Del Priore (2000) aponta que a revelação de partes do corpo poderia 

despertar a curiosidade dos homens a determinadas punições para as mulheres, 

por parte da Igreja ou do marido. 
O discurso moral não era apenas para a mulher “bem-nascida”. De acordo 

com Del Priore (2000), as mulheres de classes mais baixas e as escravas tinham 

acesso às regras, pois frequentavam as missas aos domingos e dias santos. 

Cabe ressaltar que as escravas africanas eram o maior alvo da Igreja por serem 

amasiadas com seus senhores. Conforme a pesquisadora, esse tipo de 

relacionamento era comum no Brasil durante o período da escravidão. Além de 

executarem tarefas domésticas e trabalhos forçados, muitas escravas eram 

obrigadas a servir como “objeto sexual” de seus donos.  

Del Priore (2000) afirma que ser amasiado era tolerado até certo ponto pela 

Igreja, quando a união projetava-se para um possível casamento. Em Memorial 

de Maria Moura, a mãe de Maria torna-se amasiada com Liberato após a morte 

do marido: “(...) A amizade com o Liberato, Mãe nunca escondeu de ninguém, era 

mesmo amigação de porta aberta.” (QUEIROZ, 2008, p. 39). 

Del Priore (2000) acrescenta que o concubinato também serviu como 

alternativa de adaptação econômica na sociedade. Muitas mulheres, de 

condições inferiores, viam nesse tipo de união a possibilidade de sobrevivência 

quando não conseguiam alcançar o sacramento do matrimônio. A pesquisadora 

aponta também que o concubinato era uma forma que a mulher gozava de “certa” 

liberdade, pois não havia o compromisso do casamento. Porém, a imagem da 

mulher ficaria prejudicada caso o relacionamento não fosse “abençoado” pela 

Igreja. 

O termo “sacramento” remete a algo sagrado e amplia a extensão 

semântica do termo quando colocado em bases de realidade familiar. A união 

entre um homem e uma mulher só era “bem-vista” se Deus a abençoasse. O 

matrimônio é a metáfora de uma união saudável, feliz, aos olhos da sociedade. E 
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para ser considerado saudável, o casamento deveria ser pautado nas leis divinas, 

nas leis de Deus. 

Essa ideologia foi propagada pela Igreja e pela sociedade durante anos. 

Em suas observações, Quintas (2005) pontua que com as transformações sociais 

oriundas, principalmente, com a virada para o século XX, novas formas de 

relacionamento começaram a ganhar forma. De acordo com a autora, a mulher 

passou a ter maior participação na vida econômica da família. O discurso da 

submissão e obediência descaracterizou-se e a mulher posicionou-se diante da 

discriminação do comando masculino. 

Bauer (2001) acrescenta que um dos principais fatores que contribuíram 

para o enfraquecimento do poder masculino nas mulheres foi a ida da mulher à 

escola. Mesmo de início tímido, o acesso à educação, a possibilidade de 

especialização foram um passo essencial para as conquistas femininas: 

 

(...) As mulheres questionaram aberta e publicamente o seu papel social, 
ao rechaçarem o destino “natural” que a elas era atribuído desde o final 
do século XVIII. Finalmente fizeram ouvir a sua voz expressando seus 
propósitos e rompendo com os mitos que as haviam relegado o silêncio 
durante séculos. Tudo isto significou um importante avanço na vida 
cotidiana das mulheres do século XX. (BAUER, 2001, p. 140). 

 

Verificamos que a mulher passa a lutar pelos seus direitos. Movimentos 

feministas trazem a ideia pela luta por direitos iguais. De acordo com 

Santarcangelo (1980), a industrialização refletiu para a liberdade da mulher: 

 

A mudança no sistema econômico intensificou e contribuiu com as lutas 
em prol de direitos. Em 1896, A França já contava com 7 associações 
femininas. O movimento feminista nos Estados Unidos e na Inglaterra 
caracterizou-se mais pelo objetivo político, com direito ao voto. Aliás, em 
1896, Esther Hobart Morris propôs a lei que deu direito de voto às 
mulheres no território de Wyoming, cujo governo foi o primeiro em todo o 
mundo a conceder o direito de voto às mulheres. Já na França, as 
reivindicações formam mais civis, como a permissão do ingresso de 
mulheres nas universidades, etc. (SANTARCANGELO, 1980, p. 245).   

 

Esses movimentos, segundo Santarcangelo (1980), ganham espaços 

públicos e repercutem em todas as esferas sociais. É interessante apontar que o 

direito de voto para as mulheres brasileiras veio anos depois da implantação da 

República. A Constituição de 1934 foi o primeiro documento oficial, que 
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determinou o direito de voto às mulheres. Marcou o início de muitas conquistas 

para as mulheres nos anos em que seguiram. 

Além disso, Muraro (1993) afirma que: 

 

As relações de dominação sobre a mulher são questionadas pelos 
movimentos feministas, que começam a criar poderosas correntes de 
opinião pública, inclusive nos países menos desenvolvidos. Cai a 
imagem da mulher inorgástica e reduzida ao setor privado. Ela entra em 
massa no setor público. E à medida que as mulheres vão entrando no 
mundo do trabalho, os homens começam a dividir com elas os trabalhos 
de casa e a criação dos filhos, isto é, começam a entrar para o domínio 
do privado. Assim, esboça-se um esforço de reintegração entre o público 
e o privado, fruto de uma incipiente integração entre o homem e a 
mulher. (MURARO, 1993, p.176). 

 

Os movimentos feministas ganham força na luta pelo fim das “amarras 

patriarcais”, denotadas pela figura da mulher frágil e incapaz, dona de casa e 

progenitora. Magalhães (2001) aponta que os movimentos feministas propunham 

a libertação da mulher e maior participação no mercado de trabalho. Esses 

movimentos, nas palavras da autora, tinham como ideologia também a 

sexualização das mulheres e a rejeição de atividades consideradas pelos homens 

somente como funções femininas. De acordo com Bauer (2001): 

 

Estes movimentos tiveram como objetivo principal a luta por igualdade 
de direitos constitucionais e, num segundo plano, a igualdade no terreno 
profissional. Foram conduzidos por mulheres operárias e das classes 
médias, que reivindicavam igualdade diante da lei e a possibilidade de 
poderem votar. (BAUER, 2001, p. 100). 

 

A integração das mulheres nas esferas sociais fez com que a família 

tomasse novos moldes. Homens e mulheres disputam posições no mercado de 

trabalho, pois as novas realidades econômicas permitiram a especialização das 

mulheres. Oportunidades de cursar universidade é um exemplo. No entanto, é 

importante destacar que as diferenças entre homens e mulheres terem diminuído 

na atualidade, visões pautadas na figura masculina, como detentor da base 

familiar, ainda persistem. A mulher, em muitas ocasiões, ainda é vista como um 

ser frágil e incapaz de se sobressair, de ter voz ativa na sociedade. 

Maria Moura, personagem constituinte do nosso corpus, representa 

claramente essa diferença de poder: 
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(...) E então apareceu a Dona. Calçava botas de cano curto, trajava 

calças de homem, camisa de xadrez de manga arregaçada. O cabelo era 

aparado curto, junto ao ombro. Alta e esguia, podia parecer um rapaz, 

visto de mais longe. A cara fina seria mais bonita não fosse o ar 

antipático, a boca sem sorriso. (QUEIROZ, 2008, p. 10). 

 

Notamos no trecho que a protagonista utiliza vestes masculinas, a fim de 

dar maior credibilidade ao seu papel: chefe de bando. O fato de “parecer homem” 

é necessário para ter credibilidade em uma sociedade extremamente patriarcal. A 

vestimenta masculina confere a Maria a metáfora do poder, da imagem que a 

personagem impõe a si mesma. 

Nessa perspectiva, Quintas (2005) afirma que as relações de poder são 

responsáveis pelas diferenças de papéis sociais. Essas relações, engendradas 

nas mãos dos homens, determinam o destino das mulheres, como inferiores e 

submissas. No caso de nossa personagem, o seu desejo é justamente o de não 

prefigurar a imagem feminina da fragilidade e da submissão. 

 

 

2.4. Evolução, conservadorismo e feminismo  

 

De acordo com Konkel, Cardoso e Hoff (2005), a ascensão da burguesia ao 

poder, intensificada a partir do século XVIII, transformou a organização familiar. A 

família burguesa tornou-se a base do sistema de propriedade e das empresas de 

comércio ligadas a outras unidades por um sistema de trocas. A mulher fazia 

parte na troca, não de mercadorias, mas de bens, como dote de casamento. A 

família, constituída pelos laços feudais, foi totalmente transformada na era do 

capital, o que modificou as relações econômicas. (KONKEL, CARDOSO e HOFF, 

2005, p. 39). 

Konkel, Cardoso e Hoff (2005) ressaltam que mesmo a sociedade 

burguesa firmando-se, bem como a economia rural sendo substituída pelo poder 

do capital, a submissão feminina manteve seus moldes. Nas observações do 

historiador Gylberto Freyre (1975): 
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(...) as mulheres não questionaram sua condição de subordinação, que 
variava de acordo com a hierarquia social. Pouco se comentava sobre as 
atividades da mulher, fosse ela imperatriz, senhora da fazenda ou 
escrava, mas o seu comportamento variava de acordo com a posição 
ocupada na sociedade colonial. As restrições que cercavam as mulheres 
da elite não eram as mesmas que recaíam sobre as escravas ou as 
mulheres brancas pobres. Estas circulavam nas ruas das cidades para 
cumprir os afazeres da casa – grande ou em busca de sobrevivência, 
sendo lavadeiras, domésticas, cozinheiras, costureiras ou “as mulecas” 
(...) (FREYRE, 1975 APUD KONKEL, CARDOSO e HOFF, 2005, p. 40). 

 

No universo masculino, acrescentam os autores, circulavam as mulheres 

serviçais, que faziam mediações invisíveis entre o mundo interno e externo à casa 

dos senhores – realizavam comunicações às mulheres e às moças da elite, a 

respeito do que acontecia no mundo a fora. Cabe ressaltar, de acordo com 

exposto anteriormente, que a mulher de elite não aparecia em locais públicos sem 

uma devida companhia.  

A vida dessas mulheres só começou a mudar com o fenômeno da urba-

nização. Segundo Konkel, Cardoso e Hoff (2005), elas “cortaram” os limites do 

espaço conjugal e, além da igreja, passaram a frequentar teatros e festas, o que 

aumentava os contatos sociais. Porém, a instrução das mulheres permanecia 

desvalorizada, uma vez que a sociedade esperava que elas fossem educadas e 

não instruídas. Esses pesquisadores acrescentam que, no final do século XIX, 

expressões femininas começam a ser notadas tanto na literatura quanto em 

outros setores da vida pública. Rompendo a vida doméstica, integram-se à 

sociedade, inicialmente como professoras ou escritoras. Para as mulheres de 

classe menos favorecida, a situação permanecia a mesma – submissão, violência 

e resistência. 

 

 

2.5. O nascimento da República Brasileira – novas transformações 

 

A industrialização no Brasil, ocorrida no final do século XIX, transformou a 

realidade do país. Essa passagem da manufatura para a mecanização, a queda do 

Império com a proclamação da República e a vinda do imigrante europeu para 

trabalhar nas fazendas de café marcaram mudanças na mentalidade da sociedade 
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burguesa. Novas formas de exploração do trabalho e de centralização de poder, na 

política e na economia, passam a ditar as regras: 

 

No período inicial da República ocorreu uma substituição dos grupos 
dominantes. A antiga oligarquia açucareira deu lugar a nova oligarquia 
do café. O novo grupo dominante consolidou-se no poder através do 
fortalecimento das oligarquias estaduais, que controlavam todos os 
eleitores, garantindo sempre ao candidato situacionista a ampla maioria 
dos votos. (BAUER, 2001, p. 135). 

 

Diante desse cenário, a substituição do trabalho escravo pela mão de obra 

imigrante, por exemplo, contribuiu para a marginalização do negro africano, já que 

o pensamento imperialista, baseado no trabalho escravo como base econômica, 

não havia se dissipado: 

 

Enquanto o desenvolvimento industrial emergente abria as portas para a 
mão-de-obra branca precedente da Europa, deixava aos negros os 
serviços piores e de mais baixa remuneração ou mesmo a condição de 
“desocupados”. (TELES, 2003, p. 41). 

 

Em relação à condição de nossas mulheres, o pensamento patriarcal 

continuou prevalecendo entre as “bem-nascidas”, porém, como já mencionado 

nessa pesquisa, essas mulheres começaram a ter participação em festas e 

eventos da alta sociedade. No que se refere às mulheres de classe mais baixa, é 

comum o aumento de operárias nas indústrias, o que evidencia a discriminação 

da população funcional feminina em relação à masculina, por exemplo, na 

remuneração, que era inferior a dos homens, mesmo executando o mesmo tipo 

de função. (BAUER, 2001). 

Magalhães (2001) acrescenta que as mulheres africanas ou 

afrodescendentes não tiveram a sua condição social alterada após a abolição da 

escravidão no Brasil: 

 

(...) Continuaram realizando as diferentes tarefas como empregadas 
domésticas, cozinheiras, lavadeiras, doceiras, vendedoras de rua (...) 
entre outras – tarefas tidas como de menor qualificação e pelas quais 
recebiam salários e tratamento pessoal inferiores àqueles destinados às 
mulheres que agora ocupavam os cargos nas indústrias, por exemplo. 
(MAGALHÃES, 2001, p. 87). 
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Apesar de o poder masculino ainda prefigurar os caminhos das mulheres, 

as mudanças apresentadas no quadro social brasileiro contribuíram para o 

crescimento da inserção da mulher em espaços públicos. Nas observações de 

Quintas (2005), tal inserção fez com que a mulher fosse considerada 

“complemento” do homem, o que mostra um ligeiro “rompimento” do silêncio 

social feminino, rompimento este ainda lento, que caminha até nossos dias.  
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CAPÍTULO 3 

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE MARIA MOURA 

 

 

Neste capítulo, verificaremos a formação do ethos de Maria Moura, o qual 

nos remete ao caráter crítico da estrutura familiar do século XIX, que possui 

formação baseada no poder masculino e na submissão da mulher aos moldes 

patriarcais. 

 Essa condição instaurou, pelo discurso e pelas ações, duas facetas 

necessárias à sobrevivência num sertão inóspito, assolado pela pobreza: 

constituir o feminino – condição inerente a seu sexo biológico – e, 

simultaneamente, assumir os ditames sociais que a impeliam para o realce de 

uma força masculinizada, nascida e gerenciada por princípios arraigados no 

discurso dominante que vigia em seu meio social. Seus objetivos centrais de 

existir resumiam-se a três: ser dona de sua vida, ser líder e ser amada. Mas, para 

realizar seu intento, precisou suplantar dois obstáculos: o de natureza (ligado aos 

limites do feminino) e o de amadurecimento (relativo às tomadas de decisões e 

concretização de objetivos). Nesse contexto, moldou e revelou seu ethos. 

Para os gregos, ethos é a imagem que o orador cria e mostra no momento 

da enunciação, a fim de convencer o auditório. Desse sentido, a imagem 

mostrada não corresponde, necessariamente, à sua identidade. Criada em um 

contexto específico, Maria Moura, ao longo do romance, fornece nitidamente 

nuances de seu caráter efetivo e de representações discursivas desse caráter em 

função de seus objetivos persuasivos.  

Desse modo, a análise a seguir centra-se na fala de uma narradora-

personagem, Maria Moura, jovem e do sexo feminino, criada pela escritora 

Raquel de Queiroz, que pretende realçar a forma como uma mulher se posiciona, 

discursivamente, para a construção de seu ethos. Primeiramente, faremos a 

descrição de formação da imagem feminina da personagem; a seguir, traremos as 

paixões norteadoras de seu discurso; e, abordaremos a memória histórica, 

baseada no sistema patriarcal, responsável pela constituição do ethos da 

protagonista. 



54 

 

Escolhemos a edição do Memorial de Maria Moura pertencente à coleção 

“Folha Grandes Escritores Brasileiros”, de 2008. 

 

 

3.1. Influências e marcas na caracterização do ethos da personagem 

 

A escritora Rachel de Queiroz utiliza personagens-narradores, que intitulam 

os capítulos da narrativa e relatam suas experiências, cada um com o seu próprio 

ponto de vista. São cinco personagens: Maria Moura, personagem central cuja 

voz prevalece no texto; os primos da protagonista, Tonho e Irineu, que 

representam a imagem masculina pautada na sociedade patriarcal do século XIX; 

a prima Marialva que, mesmo sendo irmã de Tonho e Irineu, identifica-se com a 

determinação da sinhazinha e estabelece um vínculo de afeto e admiração, 

decorrentes da condição feminina; Padre José Maria, nome que será substituído 

por Beato Romano devido aos acontecimentos que marcarão a vida deste 

homem.  

Os personagens-narradores de Memorial de Maria Moura trazem em suas 

memórias discursivas fatos que provam os feitos de Maria Moura. Nesse 

sentindo, a pesquisadora Laile Ribeiro de Abreu, em sua obra Memorial de Maria 

Moura: percurso crítico e representação da memória, traz as observações de 

Walter Benjamin a respeito do resgate ao passado para a compreensão do 

presente:  

 

O passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção. 
Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? 
Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que 
emudeceram? (BENJAMIN, 1996, p. 223 apud ABREU, 2011, p. 42). 

 

Essa recordação do passado permite ao leitor a construção do ethos da 

protagonista durante a narrativa. Valeremos dos relatos dos personagens-

narradores, bem como o da própria Maria Moura, como elementos influenciadores 

em sua trajetória e, por meio da Retórica, faremos a construção do ethos da 

personagem. 
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3.2. A caracterização do ethos  

 

(...) Ainda me falta muita coisa pra aprender! 
João Rufo até se riu: 
- Ninguém pode esperar que uma moça de família saiba dessas coisas. 
A Sinhazinha nunca lidou com pólvora. 
- Você pode mesmo dizer que, até pouco tempo, a Sinhazinha nunca 
tinha visto um dedal de pólvora. Mas vou aprender. Aprender e ficar 
sabendo. Todo homem não aprende? Eles não nascem sabendo (...) 
(QUEIROZ, 2008, p. 48). (GRIFOS NOSSOS). 

 

Maria Moura, nos primeiros capítulos, surge na narrativa do Memorial como 

a “sinhazinha do Limoeiro”. No excerto, a protagonista apresenta um ethos de 

inocência e fragilidade que, através das palavras de João Rufo, é oriundo do 

discurso patriarcalista, pautado na inferioridade feminina.  

O auditório é particular: João Rufo e os “cabras”. Através do gênero 

epidíctico, Maria Moura demonstra um discurso sedutor e envolvente, baseado na 

determinação de aprender. No fragmento citado, a coragem e a determinação 

passam a fazer parte de seu ethos. A personagem revela um momento singular 

de crenças e decisões forjadas: a constituição de um caráter que se molda pela 

aceitação da visão do outro, fortalecido pelo desejo de impressionar. Os dois 

adjetivos resumem o desejo de ser forte, igual aos homens (aprender), aliado a 

poder da palavra. 

O “nascimento” desse ethos é resultado do temor sentido pela 

protagonista, o que nas palavras de Aristóteles (2003, p. 31), pode ser traduzido 

como um mal eminente, danoso ou penoso, que pode provocar grandes 

desgostos ou danos: 

 

(...) Pois no que eu me neguei a assinar a tal procuração, que é que ele 
fez? Começou a me ameaçar encoberto. Dizia — “Quando uma pessoa 
se mata, sempre haverá um motivo... Tua mãe, teria um motivo?” Mais 
tarde voltava ao assunto: “Por acaso, teria sido ela mesma que se 
matou? Talvez nem fosse (...)” 
(...) Então foi assim que ele matou Mãe! E naturalmente matou porque 
ela, tal como eu, não queria assinar a procuração (...) (QUEIROZ, 2008, 
p. 26). 

 

 Liberato cobiçava as terras do Limoeiro. Depois da morte da mãe de 

Moura, tenta fazer com que a sinhazinha assine uma procuração dando a ele 

poderes de administrar o sítio. Passa a fazer ameaças, quando Maria se nega a 



56 

 

assinar o documento. As insinuações são suficientes para que a protagonista 

tenha certeza do fim trágico de sua mãe pelo padrasto. Aristóteles (2003) ressalta 

que, como as pessoas, em sua maioria, são bastante perversas, dominadas pelo 

desejo de ganho, é temível estar à mercê de outrem. (ARISTÓTELES, 2003, p. 

31-33). Maria Moura teme ter o mesmo destino de sua mãe e decide pela morte 

de Liberato: 

 

(...) eu não fiquei sem ação e resolvi me defender. Nas mãos dele eu já 
estava, e pra não ter a sorte de Mãe, tinha que atacar, antes que fosse 
tarde. Era ou ele, ou eu (...) (QUEIROZ, 2008, p. 27). 

 

A protagonista escolhe Jardilino, empregado do sítio, para executar o ato. 

A escolha justifica-se pelo fato do caboclo sentir “atração” pela sinhazinha: 

“Jardilino me comia com os olhos, posso dizer. Eu sabia, sentia; naquela altura o 

Liberato já tinha me ensinado a lidar com homem (...)” (QUEIROZ, 2008, p. 28). 

(GRIFOS NOSSOS). A certeza de sua escolha baseia-se no conhecimento prévio 

de seu auditório, no excerto, reforçada pelos termos nos passado “sabia” e 

“sentia”. Conforme Reboul (1998), para um bom orador, não basta saber falar; é 

necessário saber para quem se fala, compreender o discurso do outro: 

 

(...) provoquei Jardilino a tomar algumas liberdades comigo. (...) Botei 
minha mão em cima da mão dele, e ele logo virou a mão dele e apertou 
a minha. Depois, ainda meio assustado, me espiando com o rabo do 
olho, levou minha mão à boca e se pôs a mordiscar os meus dedos, de 
leve, de um a um. (QUEIROZ, 2008, p. 29). (GRIFO NOSSO). 

 
 

As expectativas de ambos foram alcançadas por meio de um acordo 

prévio. Segundo Reboul (1998), “não há diálogo, nem mesmo argumentação, sem 

um entendimento mínimo entre os interlocutores, entendimento referente tanto 

aos fatos quantos aos valores”. (REBOUL, 1998, p. 142). Esse autor ressalta que 

é importante que o orador busque atingir às expectativas de seu auditório 

visando, desde o início, agradar aquele a quem se pretende convencer. Nesse 

sentido, Maria Moura contempla o campo da eúnoia – confia uma imagem de 

agradabilidade, ao tomar “algumas liberdades” com o rapaz. 

Percebemos que as estratégias Retóricas de Maria Moura, reveladas no 

termo “algumas liberdades”, só têm validade porque foram adequadas com o seu 
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auditório. Esse compartilhamento se faz necessário, pois opiniões distintas podem 

criar uma maior distância entre os interlocutores. Além disso, um assunto ou um 

ato caracterizado como controverso, pode despertar no auditório uma opinião 

negativa sobre o orador, o que não acontece com a nossa protagonista. 

No fragmento, a protagonista mostra experiência, o que dá autenticidade 

ao seu ethos: ser “bem ensinada” pela mãe e o fato de “saber”, “sentir” conferem 

ao discurso o caráter idôneo, de atitude moral, daquela que segue os 

ensinamentos da mãe ou os toma como exemplo. Conforme Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005, p. 414), “tomar alguém como modelo faz parte das 

ligações que fundamentam a estrutura do real”. Para esses pesquisadores, se 

alguém serviu de modelo é porque possui certo prestígio e a protagonista confere 

esse prestígio à mãe: 

 

Como toda sinhazinha bem ensinada pela mãe, para nós, caboclo não 
era homem, era traste da fazenda. E eu não tinha mais nada da mocinha 
boba do tempo de Mãe. Sabia muito bem o que um homem quer da 
gente – mesmo sendo um caboclo como o Jardilino. (QUEIROZ, 2008, p. 
28). (GRIFOS NOSSOS). 

 

O ethos é constituído através da busca da identidade. Nesse sentido, a 

imagem se estrutura de um contexto retórico. Todo pronunciamento é criado a 

partir de acontecimentos anteriores, um complexo constituído por pessoas, fatos, 

discursos, interpretações da realidade e desejos de persuasão. O fragmento a 

seguir denota a presença de outras vozes, herdadas por Maria Moura, para 

revelar um mundo de crenças moldadas em um contexto específico:  

 

(...) Morte para a sinhá órfã, e nascimento daquela que busca a Serra 
dos Padres. (...) Para Maria Moura, estar qualificada para a empreitada 
significa não apenas achar-se qualificada, mas ser vista pelo outro como 
igual e, ao mesmo tempo, superior (...) (VILALVA, 2010, p. 81). (GRIFOS 
NOSSOS). 

 

O fragmento é exemplo significativo da constituição do universo de valores 

assumido por Maria Moura. Por termos valores, crenças e opiniões, fazemos uso 

da palavra como forma de nos expressarmos sobre o mundo, de nossos 

sentimentos, convicções, dúvidas, paixões e aspirações. 
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Para a personagem, ser sinhá e frágil não traz credibilidade para o homem. 

Ser líder e do sexo masculino, numa sociedade eminentemente patriarcal, é um 

anseio que fica em consonância com o que se espera, no discurso dominante, de 

um ser “qualificado”. “Morte para a sinhá órfã”, e “nascimento daquela que busca 

a Serra dos Padres” traduz o desejo de convencer, traduzido no discurso da 

protagonista, revela um anseio, de vencer o opositor por meio da participação 

efetiva no processo de tornar-se reconhecida.   

Nesse sentido, a constituição do ethos se molda por meio de três fatores: a 

relação de poder entre ela e seus seguidores; a existência da terra e, a 

possibilidade de divisão dessa terra com os seus companheiros. Para efeito de 

seu discurso, a protagonista lança mão do viés da promessa de riqueza: 

 
 (...) Cada cedro que dois homens de mãos dadas não abarcam. E diz o 
povo mais antigo que lá tem botija de ouro enterrada pelos padres, faz 
quase cem anos. Isso eu não sei de certeza, mas dizem (...). Os homens 
sorriram, interessados. (QUEIROZ, 2008, p. 97). 

 

O encantamento que a terra assume no discurso de Maria Moura garante 

cumplicidade e parceria de seus homens. Começa a nascer a Terra Prometida, a 

Serra dos Padres: uma terra que encanta pela promessa de riqueza e 

prosperidade. Vilalba (2010), em suas observações, compara a busca pela Terra 

dos Padres à Canaã, a terra prometida de Moisés. No discurso de Moisés, de 

acordo com a autora, a fé se consagra baseada no divino, na crença em Deus; 

Maria Moura é uma personagem destituída de condição divina. Ao contrário, sua 

fé pauta-se na herança paterna. Assume, portanto, um caráter humano. Notamos 

que ambos buscam a “terra prometida”, mas com visões de crenças 

diferenciadas. 

Ao assumir o desafio da busca pela Serra dos Padres, o ethos de Maria 

Moura impõe-se, em alguns momentos, como forma de intimidação. Essa 

característica pauta-se no discurso laudatório: para assegurar seu direito 

autorizado de dizer, a protagonista faz um autoelogio, imprime ao dizer um tom 

autoritário e estabelece as hierarquias: 

 

(...) Vou prevenir a vocês: comigo é capaz de ser pior do que com cabo e 
sargento. Têm que me obedecer de olhos fechados. Têm que se 



59 

 

esquecer de que eu sou mulher — pra isso mesmo estou usando estas 
calças de homem (...).  
Bati no peito: 
— Aqui não tem mulher nenhuma, tem só o chefe de vocês. Se eu disser 
que atire, vocês atiram; se eu disser que morra é pra morrer. Quem 
desobedecer paga caro. Tão caro e tão depressa que não vai ter tempo 
nem para se arrepender. (QUEIROZ, 2008, p. 99). (GRIFOS NOSSOS). 

 

Vemos que o masculino se sobrepõe ao feminino: “aqui não tem mulher 

nenhuma, tem o chefe de vocês”. Esse “apagamento” do feminino é necessário 

para o enquadramento no mundo masculino e exercer sua liderança. Maria Moura 

tem consciência de sua condição e de que, para ser “chefe do bando” precisa 

parecer-se com eles, ocultar sua feminilidade: 

 

Não sei que é que tinha na minha voz, na minha cara, mas eles 
concordaram, sem parar pra pensar. Aí eu me levantei do chão, pedi a 
faca de João Rufo, amolada feito uma navalha — puxei o meu cabelo 
que me descia pelas costas feito numa trança grossa; encostei o lado 
cego da faca na minha nuca e, de mecha em mecha, fui cortando o 
cabelo na altura do pescoço. (QUEIROZ, 2008, p. 99-100). (GRIFOS 
NOSSOS). 

 

A repetição de pronomes possessivos “minha, meu” realçam a ideia da 

presença do objeto do discurso. Essa figura realça o encantamento de Maria 

Moura com sua própria força discursiva: o ato retórico havia cumprido seu papel 

(eles concordaram, sem parar para pensar). É um momento singular do romance, 

pois consolida uma posição hierárquica fundamental – o domínio discursivo do 

líder. Estabelece-se, assim, a hierarquia pretendida do líder. O fato de cortar os 

cabelos, símbolo explícito de masculinização, parece ficar opaco diante da 

admiração que a personagem tem pela força de seu discurso. 

Sua intenção é fundir o masculino e o feminino em si para promover a 

integração social de seu grupo. O corte de cabelos empreendido pela 

protagonista marca uma ruptura no passado de menina, sinhá, órfã e frágil, para 

alcançar e confirmar a de líder. Para Maria Moura, o que caracteriza sua “força” é 

a “morte da sinhá menina” e o “nascimento da guerreira”. 

Esse ato traduz a conquista do discurso autorizado. Mostrar-se 

masculinizada é uma espécie de Retórica da comunhão, é estabelecer um lugar 

retórico do poder reconhecido, mas, simultaneamente, construído de forma 

diferenciada.  
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Sob essa ótica, o ethos possui pelo menos duas faces: uma negativa, que 

se refere à reserva do território pessoal (nosso corpo, nossa intimidade, nossos 

pontos fortes ou fracos). Outra, positiva, referente à fachada social: uma imagem 

depende da aprovação e do reconhecimento do auditório. Em muitas esferas 

específicas de interação, as relações entre orador e auditório são extremamente 

sensíveis e ameaçadoras à face dos participantes. Os homens não gostariam de 

ser “governados” por uma mulher. Essa condição os inferiorizaria. Para preservar 

a face, o corte dos cabelos, ato ritualístico e simbólico interessante, parece igualar 

as faces. É mais confortável ser guiada por um homem, ainda que esse homem 

seja apenas aparente.  

 

 

3.3. O movimento das paixões da Dona Moura 

 

O capítulo de abertura do Memorial, intitulado O Padre, marca a chegada 

do Padre José Maria as terras de Maria Moura. Esse acontecimento resgata o 

passado da personagem: a responsabilidade pela morte de Liberato. É o primeiro 

momento na obra que temos contato com o movimento das paixões e Maria 

Moura na posição de auditório particular. “Fora da lei”, assim como a protagonista, 

o padre busca abrigo na casa de Maria Moura. Também tinha feito vítimas no seu 

caminho. Usa de um segredo de confissão, anos antes, feito pela protagonista, a 

fim de conseguir convencê-la a dar-lhe proteção: 

 

(...) E aí eu peço que levem para falar com a Dona. Digo que nós dois 
somos conhecidos velhos... E não somos? 
Bem, ela deve se lembrar da confissão. Não é todo dia que se faz uma 
confissão daquelas. Ela tem que se lembrar (...) (QUEIROZ, 2008, p. 7). 

 

No fragmento, percebemos que o padre apela pela compaixão. Maria 

Moura aceita o padre como agregado e até “o transforma” em Beato Romano. O 

gesto mostra-se superior ao argumento do padre. 

Maria Moura também projeta efeitos passionais em seu discurso, uma 

forma de captar as emoções do auditório. Ao estabelecer importância a figura 

paterna, explora a lugar da qualidade. Maria Moura admira o pai (homem), 

mesmo vivendo uma relação conflituosa com a sua condição feminina. 
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Percebemos que a ironia da protagonista ao se referir a Liberato “(...) imagina, eu 

considerar Liberato meu pai! (...)” (QUEIROZ, 2008, p. 22) denuncia, de acordo 

com Reboul (1998), “a falsa seriedade em nome de uma seriedade superior – a 

da razão, do bom senso, da moral” (REBOUL, 1998, p. 133). Esse 

posicionamento garante a Maria Moura um ethos pautado na phrónesis (razão). 

O concubinato entre Liberato e a mãe de Maria Moura também é utilizado 

como artifício pela narradora-personagem para causar efeitos patéticos em seu 

auditório: 

 

(...) A amizade com o Liberato, Mãe nunca escondeu de ninguém, era 
mesmo amigação de porta aberta. “E nas vistas da filha mocinha, 
imagina que bom exemplo!” Uma antiga amiga de Mãe defendia: “Mas 
antes do finado marido se acabar, ela era boa mãe de família, até 
devota. Não perdia missa de domingo, vinha a cavalo do Limoeiro”. 
Mas tinha uma beata, no dizer da mulher dos ovos, que não perdoava: 
“Aquela? Nunca me enganou. Só pelo modo de se ajoelhar na igreja, 
dava para conhecer: alargando a saia, ajeitando a mantilha (...)” 
(QUEIROZ, 2008, p. 39). 

 

O excerto nos traz o feminino autêntico, movido pelo desejo. O 

relacionamento da mãe não caracterizava um matrimônio, aquele ditado pelas 

regras convencionais, mas sim uma “amigação”, nas palavras da narradora. A 

ideia de autenticidade está associada à moralidade, o que denota não mais uma 

condição submissa, mas de revelação da essência do ser que há na moral 

feminina. O discurso enriquece. 

A fala da beata traduz um modelo feminino a não ser seguido: o ethos da 

mãe de Maria não caracteriza uma atitude moral exemplar de uma “mulher de 

família” para os padrões masculinos estabelecidos – (...) só pelo modo de se 

ajoelhar na igreja, dava para conhecer: alargando a saia, ajeitando a mantilha (...). 

Maria Moura contempla a phrónesis (razão), a areté (virtude) e a eúnoia 

(benevolência) em sua argumentação (logos) sobre o poder masculino e o 

posicionamento de sua mãe. A protagonista contempla o docere ao mencionar os 

conflitos da condição das mulheres para o seu auditório e seu intuito não é 

agradar (delectare), mas sim comover (movere) o auditório pelas paixões – 

reivindica espaço na sociedade dominada pelos homens:  
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(...) Quero que ninguém diga alto o nome de Maria Moura sem guardar 
respeito. E que ninguém fale com Maria Moura — seja fazendeiro, doutor 
ou padre, sem ser de chapéu na mão. (QUEIROZ, 2008, p. 151). (GRIFO 
NOSSO). 

 

O verbo “querer” realça o argumento da protagonista. Novamente um 

auditório específico, sucinta a indignação como paixão – o fato de exigir respeito. 

Maria Moura busca criar uma comunhão de valores (ao enaltecer seu nome) já 

reconhecidos pelo auditório, fazendo com que a unanimidade social resulte no 

surgimento de uma verdade universal.  

Para Meyer (2007), a indignação é resultado de infortúnios não merecidos 

que, para Maria Moura, estão ligados como a perda das terras do Limoeiro ou a 

morte da mãe. 

No Memorial, assim como metáforas, verificamos a ocorrência de analogias 

que, segundo Reboul (1998), constroem uma estrutura do real que permite 

encontrar e provar uma verdade graças a uma semelhança de relações 

(REBOUL, 1998, p. 185): 

 

(...) Afinal, ele era um homem bonito; devia ser mais novo do que Mãe. 
Pelo menos parecia, e era o que dizia todo mundo. 
Sempre no escuro, nunca de dia — isso era ele. Ah, bem se diz, carinho 
não dói. E talvez, desde menina, no fundo do coração, eu tivesse inveja 
de Mãe: aquele homem enxuto de corpo, branco de cara, cabelo crespo, 
mostrando os dentes sem falha quando se ria. 
Começou mais como uma brincadeira. E aos poucos, bem aos poucos, é 
que foi ficando uma brincadeira perigosa. 
Devagar, devagar. Os carinhos se tornando cada noite mais atrevidos, 
se adiantando, indo longe demais.  
E eu só sei que nem cheguei bem a ter remorso, parecia tudo até natural 
(...) (QUEIROZ, 2008, p. 23). 

 

No fragmento, Liberato está relacionado ao desejo sexual, que revela mais 

uma faceta do feminino conquistada pelas mulheres: o reconhecimento do corpo 

e a descoberta do prazer, empregados como proibidos no discurso patriarcal.  

Outros exemplos de analogias podem ser observados na fala da 

protagonista: 

 

(...) Apesar daquela grande amizade que nos ligou, nunca ninguém 
pensou que eu chegasse a casar com Duarte. Acho que nem ele 
pensaria. Afinal, era filho de escrava alforriada e a gente não se casa 
com filho de cativo, mesmo que tenha do nosso sangue nas veias (...) 
(QUEIROZ, 2008, p. 406). (GRIFO NOSSO). 
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O relacionamento de Maria Moura e Duarte movimenta as paixões do 

temor e da confiança. Segundo Aristóteles (2003), tememos os fortes e não os 

fracos. E a confiança pode ser entendida como uma forma mais remota de 

amizade. Duarte era digno de sua confiança e Maria Moura não o temia por 

considerá-lo seu “fiel escudeiro”.   

A mulher “bem-nascida” caracterizava a mulher branca, descendente de 

europeus, a qual se unia em matrimônio com alguém da mesma categoria social. 

Duarte era filho de senhor branco, o tio Xandó, com sua escrava Rubina. 

Representava o ethos semelhante ao seu pai. Apesar de bom caráter, não 

“servia” para ocupar o lugar de um possível marido de Maria Moura. Nessa ótica, 

a protagonista revela um ethos pelo pensamento escravocrata que predominou no 

patriarcalismo: “(...) era filho de escrava alforriada e a gente não se casa com filho 

de cativo, mesmo que tenha do nosso sangue nas veias”.  

 

Cirino é bem criado, não reclama nada de mim, vai é falar com Rubina. E 
a velha, encantada com a lindeza do moço louro, acha graça e lhe faz 
todo os paparicos (...) (QUEIROZ, 2008, p. 430). 
(...) já tinha tirado a roupa de couro gibão, o guarda-peito e as perneiras, 
quando chegou a hora de ir pra mesa, veio parecendo um doutor no 
meio da gente (...) (QUEIROZ, 2008, p. 429). 

 

Assim é descrito Cirino. Jovem, filho de fazendeiro, o rapaz chama a 

atenção de Maria Moura por seu comportamento, suas origens e, principalmente, 

pelo fato de ser louro como seu pai. O termo “louro” prefigura um ethos imaginado 

pela protagonista, uma metáfora do que poderia ser como seu pai. De maneira 

implícita, o moço louro remete a imagem do homem ideal, o imaginado por Maria 

Moura nos tempos de seu pai: montado em seu alazão.  

Cirino entra na casa de Maria Moura através do pai, o Coronel Tibúrcio, 

que paga pela segurança do filho. Percebemos que a casa da protagonista se 

transforma em refúgio para as pessoas procuradas pela lei. A Casa Forte, 

nomeada por Maria Moura, não possui as nuanças do privado, da intimidade. A 

palavra “forte” metaforiza o seguro, o protegido. Essa característica se dá devido 

ao seu ethos de confiabilidade, baseado na construção de sua identidade. 

A confiança adquirida por Maria Moura em sua trajetória “endurece” o seu 

ethos para um possível relacionamento amoroso. A protagonista vê em Cirino a 
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possibilidade de constituir uma família, algo que faltava para completar sua vida. 

Ao perceber que Maria envolve-se sentimentalmente, Cirino a trai. Considerado 

“mais fraco” derrotou a “mais forte”. Maria Moura passa de “dominadora” por 

“dominada”, o que marca a volta da protagonista as origens: o ethos rendido ao 

poder masculino. 

No entanto, diferente de sua mãe, que acabou sendo vítima de Liberato, 

Maria Moura decide concertar o “erro”: encomenda a morte de Cirino: 

 

(...) E o pior é que, com todo aquele meu desadoro por ele, eu não 
conseguia negar a mim mesma que os nossos amores não podiam ter 
nenhum futuro (...). 
(...) A passagem de Cirino pela Casa Forte tinha que ser só isso: uma 
passagem. Qualquer hora ia dar alguma loucura naquela cabeça sem 
juízo e adeus, Cirino (...) (QUEIROZ, 2008, p. 489). 

 

O excerto revela os efeitos passionais da vergonha e da impudência. A 

traição de Cirino faz com que o ethos de Maria Moura seja abatido pela vergonha. 

O enxergar Cirino como uma passagem em sua vida faz com que a protagonista 

retome “o brilho” de seu ethos abalado pelo rapaz. 

Em outras palavras, a morte de Cirino representa uma “retomada” do ethos 

que fora ferido, uma forma de trazer à tona a imagem de dominadora de Maria 

Moura. O termo “passagem” denota esse retorno. A sentença de Cirino está 

ligada ao gênero judiciário instaurado por Maria. Assim, como a presença de 

Cirino em sua vida foi passageira, a fragilidade de seu ethos também é 

considerada uma passagem. 

  

 

3.4. Marcas da sociedade patriarcal na caracterização do ethos de Maria 

Moura 

 

3.4.1. A dominação do masculino  

 

A construção do pensamento, expressa pelos atos da protagonista, 

prefigura-se no ethos, e é resultado do meio em ela está inserida. Maria Moura 

quer seu reconhecimento, o que mostra que ela é capaz de interpretar os valores 
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defendidos em seu tempo – a supremacia do masculino sobre o feminino. 

Percebemos que ao assumir o discurso do outro (masculino) não significa 

“apagar” a voz feminina, mas uma forma de “lutar” contra o discurso patriarcal 

dominante. Assim, a diferença de gênero não pode ser eliminada, mas ocultada. 

O que acontece com Maria Moura é uma mudança de papel: de “dominada” 

passa a ser “dominadora”. 

Com a morte do padrasto, Maria Moura fica à mercê dos primos Tonho e 

Irineu, interessados no sítio do Limoeiro. Seguiria o curso natural destinado às 

mulheres de sua época: casar-se com Irineu, uma vez que a condição de gênero, 

aliada a tradição patriarcal, dava ao homem o direito legal de domínio: 

 

(...) 
— A gente leva ela à força e se espalha que roubamos a prima pra 
casar. 
E aí eu me ri: 
— Você até que pode mesmo casar com ela! Ficava tudo em família. 
O Irineu ficou pensativo: 
— Casar eu caso. Não fosse por isso. Ela até que é engraçadinha (...) 
(QUEIROZ, 2008, p. 57). 

 

O excerto exemplifica o papel social de inferioridade ocupado pela mulher. 

O discurso de poder e virilidade impregna a constituição do ethos masculino na 

sociedade patriarcal. Notamos o gênero judiciário na fala dos primos de Maria 

Moura, pois denota domínio sob a instituição familiar e “sentencia” as posições de 

gêneros: ao homem, um ethos de supremacia. À mulher, de obediência. 

Marialva, prima de Maria Moura e irmã de Tonho e Irineu, é um exemplo de 

inferiorização feminina frente ao discurso dominante do homem e das instituições 

sociais. A moça é solteira e vive sob a “proteção” dos irmãos e da cunhada, 

Firma. Conforme o excerto: 

 

(...) Essa, já se pode dizer que vai acabar moça velha. Vive encostada 
na nossa casa. E tem lá o ditado: quem come do meu pirão, leva do meu 
cinturão. Tem que fazer o que se mandar (...) (QUEIROZ, 2008, p. 59). 
(GRIFOS NOSSOS). 

 

Novamente notamos o gênero judiciário no discurso de Tonho e Irineu. 

Para os irmãos, notamos que o interessante é Marialva se submeter às “regras da 

casa”. Não se casando, não haveria mais um membro para dividir as terras do 
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sítio Marias Pretas. Conforme exposto neste trabalho, notamos que esse discurso 

dominante, perpetuado desde a chegada do europeu em terras brasileiras, 

caracteriza o “apagamento” social vivido pela mulher. 

Marialva constitui um ethos de servidão (“essa”, “encostada”), que começa 

a sofrer “modificações”, no momento que chega Valentim, tocador de rabeca e 

trapezista de circo, que pagava uma promessa feita ao Senhor do Bonfim por ter 

salvo sua vida.  

 

(...) Aí o moço se apeou da burra. Eu já tinha visto que era um rapaz 
moreno claro, cabelo escorrido, bigode nenhum. Mas com uns olhos 
verdes agateados — imagine, iguais aos meus! 
Ele talvez reparou na mesma coisa, porque jogou o chapéu no chão, 
passou o arco da rabeca para a mão esquerda e me estendeu a direita 
dele: 
— O meu nome é Valentim Pereira, seu criado. 
E eu ia respondendo “criado seja de Deus”, como me ensinaram, mas 
senti a língua presa (...) (QUEIROZ, 2008, p. 86). 
 
(...) E eu, que não queria que ele fosse, puxei assunto: 
— O senhor não quer esperar pelos meus irmãos? Eles podem dar mais. 
Ele olhou bem pra mim e disse: 
— Então eu vou, mas eu volto. Assim lhe vejo outra vez. Adeus, olhos 
verdes! 
Botou o chapéu, montou, foi embora. Rubina me olhou de perto, deu 
uma risadinha: 
— Olhos verdes! Os dele também! (...) (QUEIROZ, 2008, p. 91-92). 

 

Essa transformação é pautada na admiração que tem pela prima Maria 

Moura e na possibilidade de felicidade longe dos irmãos e da cunhada. Instaura-

se um “novo” ethos, de coragem e determinação, resultado da imagem de 

agradabilidade que a protagonista e o rapaz passam para seu auditório particular, 

no caso, uma representante do feminino que deseja também ter voz: 

 

(...) A Firma deu para me achar diferente, começou a dizer que eu devia 
estar com lombriga — assim amarela e desanimada! E eu, de repente, 
deu-me aquela raiva e gritei para ela, bem alto: 
— Lombriga terá a senhora sua avó! 
A Firma naturalmente ficou fula, saltou da banca onde fazia crochê e 
quis me agarrar pelos ombros: 
— Não sei como não lhe meto o relho! 
Mas fui eu que empurrei a bruxa e quase derrubei com ela: 
— Não me venha com essa ameaça de relho, que apanha de volta! Se 
bater, leva. 
Pra meu espanto, a Firma se assustou. Ficou longe de mim e começou a 
gritar: 
— Olha a cascavel! Olha a cascavel que eu criei! Me ameaçando! (...) 
(QUEIROZ, 2008, p. 163-164). 
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O fragmento revela que, junto com o ethos, Marialva “despeja” a cólera 

contida em seu ser, devido há anos de submissão e indiferença da família. Essa 

paixão é refletida para a cunhada, a quem estava “a cima” na hierarquia da 

família. Rubina, mucama da casa, era a única que compreendia Marialva, por 

estar no mesmo grau de importância para os irmãos.  

Firma, apesar de não ser uma narradora-personagem no Memorial, 

constitui peça importante na narrativa por representar o ethos patriarcal 

dominante: 

 

(...) A Firma era maninha, nunca teve nem um aborto. Quando os dois 
brigavam, o Tonho dizia que ela era de raça de mula, que não 
emprenha. E a danada respondia: quem sabe o mulo não era ele? Se 
duvidava, arranjasse um moço disposto pra tirar a teima e experimentar 
com ela; ia ver se pejava ou não! O Tonto ameaçava de lhe meter a 
mão; e a Firma avançava com as unhas, tirava sangue da cara dele. 
Outras vezes, quando o Tonho tornava a se queixar por não ter nem ao 
menos um triste filho, um herdeiro que o ajudasse, ela insistia na 
alegação: 
— A culpa tem que ser tua. Com tanta rapariga que você arranja por aí, 
já devia ter feito um filho, se pudesse. 
— Eu não ando com rapariga! 
— Pode não andar agora, porque tem medo de mim. Mas no seu tempo 
de solteiro, hein, seu frouxo? (...) (QUEIROZ, 2008, p. 107). (GRIFOS 
NOSSOS). 

 

Desafiar o homem era relativamente impossível na sociedade patriarcal. 

Firma denota uma imagem masculina no corpo de uma mulher, com as mesmas 

ambições características dos homens: o poder sobre a terra, a família e a mulher. 

No Memorial, Firma faz o papel de “matriarca” das Marias Pretas. Mesmo casada, 

a cunhada de Marialva dita às regras na família, por meio de um ethos 

institucionalizado, de “chefe de família”. Nesse caso, o marido não tem voz ativa. 

Assume o “apagamento” no seio familiar, um ser patético.  

Observamos também que Firma prefigura em sua imagem a inveja, o 

desejo de se apossar de Maria Moura e de seus bens. Deseja ser como a Moura, 

mas sem o ato da conquista e sim da posse. Para tanto, comanda Tonho e o 

cunhado Irineu a capturarem Maria Moura. 

Na narrativa de Rachel de Queiroz, Maria Moura reconhece as dificuldades 

que uma mulher encontra ao se impor à sociedade, aos homens. De acordo com 

Quintas (2005), às mulheres, era permitida, somente, a ida à missa ou a 
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comemorações festivas da igreja.  O exemplo a seguir descreve uma reflexão de 

nossa protagonista em relação ao comportamento feminino de seu tempo: 

 

(...) Depois de moça, a gente fica presa dentro das quatro paredes de 
casa. O mais que saí é até o quintal para dar milho às galinhas, uma 
fugidinha ao roçado antes do sol quente, trazer maxixe ou melancia, 
umas vagens de feijão verde. O curral é proibido, vive cheio de homem. 
E ainda tem o touro, fazendo pouca vergonha com as vacas. Fica até 
feio moça ver aquilo. Restava ainda o banho no açude, tomado muito 
cedinho, a água ainda morna. Mas banho só naquela hora certa, que os 
homens respeitam. Já sabem que não podem chegar no açude e ai de 
quem vá espiar. Por causa de banho de mulher já tem morrido muito 
rapaz adiantado, pela mão de um pai ou marido mais zeloso. Passeio na 
vila era ainda mais difícil, só mesmo nas festas da igreja. Mas nunca 
entrei numa dança — filha de fazendeiro não vai a samba de caboclo, 
nem mesmo a baile de bodegueiro da vila (...) (QUEIROZ, 2008, p. 72-
73). (GRIFOS NOSSOS). 

 

Observamos no excerto que “proibido” indica que se algo é proibido é 

porque existe um “proibidor”. Além disso, o uso de metáforas como “pouca 

vergonha”, “aquilo”, “hora certa” e “zeloso”, no discurso da narradora-

personagem, traduzem um posicionamento crítico em relação ao domínio 

masculino. Salientamos que esses termos também trazem a ideia de “não” 

histórico, que marca a superioridade masculina. 

O pesquisador Fábio de Souza Lessa (2004) afirma que, em Atenas, as 

fontes eram espaços de presença feminina, onde as mulheres dialogavam. 

Porém, para chegar até o local, havia a necessidade de se cruzar um espaço 

público em frequentado por homens. Por isso, só as escravas iam à fonte. As 

mulheres “bem-nascidas” permaneciam no lar, reclusas.  

Assim, como Maria Moura, por que a mulher não podia frequentar os 

espaços públicos? As mulheres são “propriedade masculina” e o trecho extraído 

da obra de Rachel de Queiroz traz a ideia de que os homens constituem 

indivíduos curiosos e sedentos por atos sexuais. Nesse sentido, na visão 

patriarcal, a mulher deve ser “preservada” dos males do mundo. Assim, os 

espaços em que Maria Moura tem permissão para ir revelam, sobretudo, o 

silêncio feminino.  

Na sociedade patriarcal, as mulheres só podiam conversar no seio familiar, 

pois a fala feminina estava restrita aos interlocutores do lar. Conforme o excerto, 

ao se tornar “mulher”, a moça era condicionada à esfera privada. Notamos, 
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portanto, que o público é sinônimo de proibido: “o curral cheio de homem” ou 

“banho no açude só na hora certa”.  

Segundo Lessa (2004), essa postura imposta, também, divide a noção de 

feminino: apenas as escravas iam até a fonte, pois as mulheres abastadas 

possuíam uma fonte em casa. Nas observações desse pesquisador, há divisão 

entre as classes sociais que essas mulheres pertenciam: algumas mulheres 

públicas eram, nitidamente, de casta social inferior e as “bem-nascidas” era 

“protegidas” dos “males” do mundo.   

De qualquer modo, os homens não eram admitidos na fonte (assim como 

no banho de Maria Moura). Ressaltamos que o “proibido” é a imposição de um 

padrão comum de comportamento, uma definição de status social. Nesse sentido, 

a criação de espaços públicos e privados tem influência nítida no que se refere à 

participação feminina. Silêncio, medo, proibições, regras, transformam a mulher, 

no seu isolamento, em uma espécie de objeto que precisa ser preservado da 

“malignidade masculina”.  

 

 

3.4.2. Lembranças do pai – um espelho masculino 

 

Na narrativa de Memorial de Maria Moura, outros símbolos se fazem 

presentes para descrever a presença masculina na vida de Maria Moura: 

 

Devagar, devagar, se desenhando dentro da claridade, foi aparecendo o 
serrote grande todo cinzento e manchado de listras pretas; um cabeço 
de pedra pura, arredondando o vulto, no alto. Tinha que ser o Serrote do 
Pai. E quando andamos mais um pouco, logo deu para ver, à direita do 
Pai, o serrote menor, como se agasalhando na sombra dele. Lá estava o 
Serrote do Filho! (QUEIROZ, 2008, p. 286). (GRIFOS NOSSOS). 

 

O “serrote” remete a ideia de submissão à figura masculina. Ressaltamos 

que a imagem do pai é bastante frequente na trajetória de Maria Moura, o que dá 

ao seu ethos uma caracterização de dependência da memória histórica. 

Destacamos que essa dependência é vista de maneira positiva, já que, desde a 

busca pela Serra dos Padres, a personagem apresenta a constituição de seu 

ethos contrária ao papel ocupado pelas mulheres de seu tempo. Ao mesmo 
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tempo, os serrotes denotam um princípio da queda do domínio patriarcal e o início 

do papel feminino como “par” e não “objeto”.  

O caráter idôneo do pai atua também para a construção da imagem de 

nossa protagonista. Tem uma presença extrínseca nas decisões da filha: “(...) Se 

eu tenho algum negro bom ao meu serviço, alforrio primeiro. Dizia meu pai: “Se 

perde um escravo e se ganha um amigo. Ficou sendo essa a minha lei (...)” 

(QUEIROZ, 2008, p. 214). É o pai, figura intrínseca, o grande responsável pelos 

posicionamentos de Maria Moura, baseados nos relatos de memória. Para 

Aristóteles (2003), o amor ou amizade é um vínculo de identidade mais ou menos 

parcial e a distância entre os indivíduos se revela insignificante. Vemos que entre 

Maria Moura e o pai há uma cumplicidade grande: a referência feita ao pai, por 

Maria Moura, traz um ser dotado de experiências, sabedoria e coragem, uma 

relação metafórica de espelho, modelo a ser seguido. 

A caracterização do pai é feita a partir do “rebaixamento” da imagem de 

Liberato. Notamos que a presença do pai é o que Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005) chamam de “lugar da quantidade” (o zelo com os objetos do pai) e “lugar 

da qualidade” (elevação da figura paterna). A protagonista usa da figura da ironia 

para demarcar que há dois “cuidadores”, mas só um como espelho: 

 

(...) nunca me esqueci de Pai; imagina, eu considerar Liberato meu pai! 
Meu pai, esse vivia fechado no meu coração, sozinho (...) (QUEIROZ, 
2008, p. 22).  
(...) Eram velhas mesmo, aquelas minhas calças. Herança de Pai, que 
eu nunca deixei que Mãe desse ao Liberato. Ela bem que tentou, mas eu 
fiz um escândalo, me agarrei com a roupa de Pai, saí correndo abraçada 
com a trouxa delas para esconder no meu baú. E nesse tempo eu nem 
tinha ideia de usar aquelas roupas, era só pela relíquia que queria 
guardar e, naturalmente, pra não ver o Liberato se pavoneando com a 
roupa de Pai. Já bastava o que ele tinha. Mas agora eu sentia um gosto 
especial em enfiar as calças pelas pernas, apertar no cós o cinturão 
(também dele), arregaçar as mangas da camisa, compridas demais para 
os meus braços (...) (QUEIROZ, 2008, p. 280). 

 

Maria Moura faz uso de argumentos baseados na estrutura do real para 

enaltecer a memória do pai. As roupas, guardadas como relíquia por anos e, mais 

tarde, o uso delas para representar a marca de sua identidade, não revelam um 

“homem-pai”, mas, sim, um alguém dotado de qualidades que o distingue de 

outros homens ou, pelo menos, do amante de sua mãe. Nos excertos, a 
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personagem soleniza a virtude (ethos do pai) e realça a memória pela 

demarcação de um território moral: meu pai e os outros.  

O pai tem presença forte para a protagonista. Temos o gênero deliberativo 

instaurado. Ele ensina as letras e conta histórias que passam experiência e 

sabedoria, o que o caracteriza com um ethos de pai zeloso, de conselheiro: 

 

(...) Pai era contra se comprar cristão batizado, mesmo sendo negro. E 
eu digo o mesmo (...) (QUEIROZ, 2008, p. 376).  
(...) Depois, eu já mocinha, ouvia os mesmos casos, repetidos já agora 
por Pai (...) (QUEIROZ, 2008, p. 105). 
(...) Pai também contava que viu por lá uma sementinha de gado e 
cabra. Quem sabe tinha se formado um rebanho, durante esses anos 
todos? (...) (QUEIROZ, 2008, p. 282). 
(...) E Pai tinha um livro, que ele gostava demais, vivia lendo. Era a Vida 
do Imperador Carlos Magno e os Doze Pares de França. Foi nesse livro 
que eu aprendi a ler (...) (QUEIROZ, 2008, p. 445). 

 

Nesse sentido, a ancestralidade é responsável pelo processo de 

identificação de Maria Moura, bem como serve de base para a construção de seu 

discurso. Ao rememorar as lembranças do avô, Maria também rememora o 

posicionamento e as ideias do pai. É nesse processo de recordação que a 

identidade feminina deixa espaço para a instalação do masculino: Maria Moura 

assume o outro.  

 

 

3.5. Os efeitos da sexualidade  

 

Com a morte do pai, a mãe de Maria estabelece um relacionamento com 

Liberato. Como não ocorrera casamento, essa união desagrada a protagonista, o 

que faz com que a sinhazinha espelhe-se no pai para a constituição de seu ethos. 

Baseia-se nas lições e no legado que o pai deixou:  

 

(...) Peguei lá o papo-de-ema que Pai, quando viajava, usava para 
guardar o dinheiro. Nem sei como escapou do Liberato. Peguei também, 
no baú, todo o dinheiro que ainda tinha — doze patacas de prata, um 
dobrão de ouro, que era do tempo do meu avô. Enfiei tudo no papo-de-
ema, e amarrei aquele rolo grosso em redor da minha cintura, apertado, 
como via Pai fazer. Vesti em cima o casaco de Pai, para esconder a 
cintura aumentada (...) (QUEIROZ, 2008, p. 74). 

 



72 

 

Para exemplificar, Maria, ao ir embora das terras do Limoeiro, entrega os 

pertences para as cunhãs. Uma prova que o pai é o modelo aceito a ser seguido: 

 

(...) Chamei as meninas, disse que elas pegassem nas trouxas que já 
tinham preparado de véspera, com a roupa dela e algumas das coisas 
que Mãe me deixou – três lençóis bordados, uma toalha de mesa e uma 
peça de renda que Mãe guardava “para o meu enxoval”. À Chiquinha, 
que era a mais cuidadosa, entreguei, imagine!, enrolados num cobertor 
de baeta, um copo de vidro fino, uma faca e uma colher de prata e a 
santinha que Mãe tinha no quarto. Era o que eu possuía de mais valor. O 
resto era só coisa grosseira, pano da terra, madeira e barro (...) 
(QUEIROZ, 2008, p. 73-74). 

 

Sob está visão, de acordo com Abreu (2011), lembrar da mãe, 

principalmente em relação à sexualidade, significa trazer à tona as cicatrizes de 

sua própria sexualidade. Percebemos que a mãe não representa uma imagem 

baseada nos moldes femininos de seu tempo, cultuados pela sociedade e pela 

instituição religiosa, a Igreja: a mulher como mãe, esposa e devota: 

 

(...) às vezes eu respondia que ela não tinha moral pra me impor regra 
de vida. E então, uma vez, ela respondeu: “Algum dia você vai entender”. 
E eu já entendia, pensava ela que eu não entendia? Já tinha fogo por 
homem; não por aqueles matutos que eu encontrava na igreja ou na rua 
(...) (QUEIROZ, 2008, p. 147). 

 

Maria Moura herda pontos contrários ao molde constituído para o feminino: 

o instinto feminino e a necessidade física do corpo. Ressaltamos, conforme já 

exposto neste trabalho, que a personagem usa o corpo como moeda de troca 

para a conquista do poder e, consequentemente, de sua liberdade.  

Para Jardilino, há a manifestação de um ethos de sedução e poder; para 

Duarte, esse mesmo ethos ocorre, porém, estruturado na confiabilidade, baseado 

em laços familiares que o rapaz resgata. A imagem da protagonista revela um 

ethos dissimulador, o qual é movimentado pela capacidade de agir de acordo com 

os interesses do orador e de seu auditório. Segundo os exemplos: 

 

(...) Jardilino me abraçou pelas costas, segurando os meus seios na 
concha das mãos; me beijou o pescoço, até que me virei para ele beijar 
minha boca (...) (QUEIROZ, 2008, p. 29). 
(...) Era muito melhor apessoado que os irmãos. Moreno fechado – 
“morenão” -, cabelo crespo, mas bom, feição bem recortada, puxada da 
Rubina (...) (QUEIROZ, 2008, p. 368). 



73 

 

(...) O nosso costume era eu dar o sinal, na hora da ceia, apertando a 
mão ou o ombro dele, quando achava que a noite ia consentir. Para ser 
franca só lhe dava o sinal quando sentia saudade; eu não queria assumir 
obrigação na cama como se fosse casada (...) (QUEIROZ, 2008, p. 430). 

 

Temos nesses excertos a manifestação de um ethos configurado na 

liberdade, sem amarras as imposições ou a instituições sociais. 

Jardilino representa o símbolo da libertação. A união de Maria e Duarte, a 

cumplicidade – movimentada pela calma. Segundo Aristóteles (2003), a calma é a 

verdadeira paixão, interioriza certa imagem que o outro forma de nós, de sorte 

que, ao mesmo tempo, agimos sobre ele mantendo (ou encontrando) nossa 

calma a seu respeito. (ARISTÓTELES, 2003, p. XLIV). 

Esse comportamento é alterado com a chegada de Cirino. O envolvimento 

de Maria Moura com o jovem é movimentado pelo amor, “quebrando” a zona de 

tranquilidade instaurada na Casa Forte, pois pela primeira vez o gênero oposto é 

colocado em pé de igualdade com o feminino.  

Temos o ápice da sexualidade na igualdade entre os gêneros: Maria 

acredita ter achado “o seu homem”, que estava apto a governar ao seu lado. 

Cirino descobre o ponto fraco da Moura: 

 

(...) acho que não nasci para essa vida que arrumei para mim. Sozinha, 
sem um homem, sim, falando franco, sem um homem. Toda mulher quer 
ter um homem seu – pelo menos foi isso que Mãe me disse, quando fui 
reclamar a amizade dela com o Liberato (...) (QUEIROZ, 2008, p. 247). 
O que ela sentia, e agora eu compreendo, era a falta mesmo, não de 
companhia – mas de um homem. Mão de homem, braço de homem, 
boca de homem, corpo de homem. É isso. Mas quem – quem? (...) 
(QUEIROZ, 2008, p. 248). 
(...) E eu gosto de ser a senhora deles. Eu gosto de comandar: onde eu 
estou, quero o primeiro lugar. (...) Mas, por outro lado, também queria ter 
um homem me exigindo, me seguindo com um olho cobiçoso, com 
ciúmes de mim, como se eu fosse dele. (QUEIROZ, 2008, p. 248-249). 

 

Cirino é o responsável por “trazer de volta” a feminilidade esquecida por 

Moura e põe em risco o ethos masculinizado construído pela protagonista. Trazer 

o feminino significa revelar a fragilidade “adormecida” do ethos da sinhazinha: 

“(...) eu estava preparada, lavada e cheirosa, vestida numa camisola dos tempos 

em que eu ainda era a Sinhazinha e não usava as calças de Maria Moura (...)” 

(QUEIROZ, 2008, p. 450). 
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Nesse momento, Cirino assume o lugar do outro: passa a ser dissimulador 

pelos seus interesses, no lugar da Moura. Arquiteta tomar seu lugar, o que acaba 

por sentenciar sua morte, conforme descrito nessa análise:  

 

(...) Eu tenho é que dar um castigo completo, pra todo mundo ficar 
sabendo, no sertão: que ninguém trai Maria Moura sem pagar depois. E 
pagar caro. E nesse momento enfrentei pela primeira vez o pior: ele tem 
que pagar com a vida (...) (QUEIROZ, 2008, p. 527). 

 

Acabar com Cirino significa restabelecer o ethos de Moura talhado durante 

sua trajetória. Notamos que a força e o poder de seu ethos prevalecem acima de 

todas as convicções, mesmo de ter um companheiro ao seu lado:  

 

(...) e se eu não aguentar, paciência; se o sangue pisado aqui dentro me 
matar envenenada – pois bem, eu morro! Vou morrer um dia, afinal. 
Todo mundo morre. Mas quero morrer na minha grandeza. (QUEIROZ, 
2008, p. 527). 

 

Maria Moura encontrou seu caminho. A vontade que permanece é a de ser 

grande, reconhecida, que traduz sua verdadeira identidade: ser mulher e ter o seu 

espaço reconhecido. Por meio do discurso retórico, Maria contempla um ethos de 

segurança e perseverança. Raquel de Queiroz traz um caráter contemporâneo a 

narrativa: a busca por reconhecimento social. 

Maria Moura é um exemplo de emancipação feminina. Na narrativa, a 

questão feminina é vista sob vários olhares. Por meio de vivências, o feminino é 

revelado. A protagonista possibilita ao leitor fazer uma reflexão da condição 

feminina e faz com que o auditório tenha consciência de sua identidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando o papel da mulher na sociedade a partir da disseminação 

dos discursos, pautados na opinião pública que instaurou, ao longo da história 

ocidental, a visão dos gêneros em um nível marcado por termos como 

superioridade e inferioridade e que promoveu a ideia de que a fragilização da 

identidade feminina fortalecia o discurso masculino, determinando, assim, um 

modelo de submissão da mulher, este trabalho se propôs a analisar a constituição 

e a construção do ethos feminino na obra literária Memorial de Maria Moura, de 

Rachel de Queiroz, por meio das categorias linguísticas que o constroem, sob o 

ponto de vista da Retórica. 

Para isso, foi necessário situar a constituição do discurso feminino num 

momento de dominação patriarcal, especificamente, na história brasileira do 

século XIX, por meio do levantamento sobre a história da família e da mulher a 

fim de situar a narrativa literária num contexto brasileiro, mais especificamente, 

nordestino, a fim de compreender a posição social e cultural assumida pela 

protagonista.  

Maria Moura precisa romper com a submissão feminina e com a posição de 

“frágil” até então esperada e exigida pela sociedade. Por meio da fala dessa 

personagem, foi possível concluir que a transformação de sua realidade foi 

necessária, tendo em vista que ser mulher em seu tempo significava passividade 

e obediência ao homem. Através das experiências vivenciadas, Maria Moura faz 

uma reflexão da realidade e traz um discurso constituinte de sua identidade. Na 

narrativa, as mudanças em sua vida a transformam. 

A protagonista almejava ser dona de seu destino, ser líder e ser amada. 

Para tanto, usou de artifícios retóricos para convencer o seu público-alvo de suas 

intenções. A persistência em “aprender” traduz o conflito da narrativa. Conforme 

Ferreira (2010), mesmo não sendo identificada de imediato pelo auditório, uma 

figura pode ser percebida na intencionalidade do orador. 

Maria Moura retrata para o leitor a questão feminina na sociedade 

patriarcal do século XIX. Assim, a questão aberta para reflexão foi: “Quais são as 
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heranças histórico-sociais, então, que contribuíram para a construção do discurso 

feminino no Brasil? 

No Memorial de Maria Moura, notamos que o pensamento patriarcal 

impedia que as mulheres lutassem para conquistar o seu espaço. Maria Moura 

tornou-se uma exceção, embora tenha grande influência da presença masculina 

em seus atos e decisões. A análise do corpus mostrou que as atitudes da 

protagonista foram embasadas na figura paterna. O mesmo ocorreu com sua 

prima Marialva, que mesmo livre “das amarras” dos irmãos, via em Valentim, seu 

marido, um porto seguro. Constatamos que nem todas as personagens estavam 

prontas para ditar decisões ou enfrentar desafios. 

O discurso de Maria Moura foi bem sucedido, do ponto de vista retórico. A 

“sinhazinha do Limoeiro” movimentou paixões, como a indignação, o temor, a 

confiança, a vergonha e a impudência. Perante os efeitos passionais, o auditório 

foi complacente com os acontecimentos. Verificamos que a obra abriu reflexões 

com relação à personalidade da protagonista, ao seu comportamento e ao seu 

papel desempenhado na sociedade, por meio da linguagem que possibilita, 

através do uso de figuras retóricas, construir o ethos de nossa protagonista.  

As figuras de presença ganham destaque para narrar os fatos e marcar 

presença no discurso. A ênfase nos pronomes possessivos “minha” e “meu” e a 

constante retomada à “figura paterna”, por exemplo, são termos que demonstram 

que por trás de uma possível emancipação, há a participação masculina. Em 

outras palavras, a conquista feminina traz, ainda, uma forte dependência à 

presença patriarcal (do pai ou do marido). Notamos que em Memorial de Maria 

Moura as personagens analisadas permaneceram, de algum modo, dependentes. 

Essa dependência revela, nesses posicionamentos, as facetas do conformismo, 

do receio e do temor, que “alimentaram” o discurso dominante, responsável pelo 

anonimato das mulheres no ambiente social.  

A restrição ao ambiente social contribuiu para que a mulher desenvolvesse 

uma personalidade caracterizada pela dúvida e a insegurança. Esses pontos são 

determinantes para demarcar a superioridade masculina em detrimento do 

feminino. E é por meio do discurso retórico que verificamos a resistência feminina 

para transpor a visão social enraizada. 
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Nessa perspectiva, Maria Moura usa do discurso retórico para “combater” 

as instituições sociais de seu tempo. 
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