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Resumo:  O  presente  artigo  visa  aliar  o  pensamento  pós-modernista  do  feminismo, 
baseado no pós-estruturalismo, e o discurso presentes nos filmes  Guerra de Canudos 
(1997) e Tieta do Agreste (1997). Demonstrando como a quebra do sujeito universal está 
presente nas películas produzidas nesta época no Brasil, rompendo com o estereótipo da 
mulher nordestina e trazendo à tona um leque de personagens femininas que conferem 
uma pluralidade de identidades.
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Introdução

Entre as teorias do feminismo, o pós-estruturalismo é uma linha de pensamento 

utilizada  por  diversas  estudiosas.  Também  confere  alguns  embates  dentro  do 

pensamento e do movimento. Muitas feministas acreditam que o “abandono” do sujeito, 

pregado por este corpo teórico, é um retrocesso, já que a pouco tempo as mulheres foram 

incluídas dentro desta definição. O que as defensoras pós-modernas afirmam é que não 

se trata da renúncia do sujeito, mas da quebra do mesmo, uma resignificação, deixando 

este de ser universal e tornando-se plural, múltiplo.

Segundo Joan Scott (1988), o pós-estruturalismo serve de base para “analisar as 

construções de significado e as relações de poder” (p. 203) nas sociedades por diversas 

vias,  institucionais  e  ideológicas.  Estas  servem  de  bases  para  a  manutenção  da 

sociedade machista e utilizam da linguagem e do discurso para a sua disseminação e 

perpetuação.  A  teoria  pós-estruturalista  utiliza  destas  ferramentas  para  auxiliar  suas 

análises. A linguagem é entendida como

(...)  um  sistema  que  constitui  sentido,  ou  seja,  qualquer  sistema 
estritamente  verbal  ou  de  outro  tipo  mediante  o  qual  se  constrói 
significado  e  se  organizam  práticas  culturais,  e  pelo  qual  as  pessoas 
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representam  e  compreendem  seu  mundo,  incluindo  quem  são  elas  e 
como se relacionam com os demais3.

O cinema é um grande elaborador de representações e significados: recortando a 

realidade e colando-a na tela, produzindo normas e padrões sociais de comportamento e 

pensamento.  Sua  linguagem é  composta  de  elementos  visuais  e  orais,  criando  uma 

atmosfera que envolve o espectador e o transporta para aquele espaço. A representação 

é um dos elementos-chave na constituição de uma película. Assim, o cinema

(...)  enquanto  produtor  de  discursos  que  ajudam  a  dar  visibilidade  às 
representações  sociais  em torno  das  identidades  culturais,  nos  permite 
compreender  tanto  os  enfrentamentos,  quanto  às  permanências  e  as 
mudanças presentes no campo social4.

Aliada à linguagem, a representação objetiva dar sentido à realidade, dentro de 

cada contexto histórico, social e cultural. A representação mostra-se por via dos sistemas 

de signos (linguagem) e do que estes procedimentos criam internamente nos indivíduos, a 

concepção de cada um sobre o real. A representação também incorpora a indeterminação 

e  instabilidade  da  identidade.  Assim,  a  representação  não  corresponde  totalmente  à 

realidade, mas a soma de um processo de linguagem e cultura. As representações sociais 

operam como artefato de expressão de um coletivo. 

Dentro  da  sociedade,  as  representações  sociais  desenvolvem  diversos  papéis. 

Inicialmente, elas trabalham como ferramentas para a compreensão da realidade, pois 

constituem  conhecimentos  e  verdades  para  cada  grupo.  Por  conseguinte,  as 

3 SCOTT, Joan W.  A igualdade versus diferença: os usos da teoria pós-estruturalista.  Debate Feminista 

(edição especial em português), 1988, pgs 204 e 205.

4 ROSSINI,  Miriam de Souza.  Discursos sobre identidades culturais  no cinema brasileiro  dos anos 90. 

Trabalho apresentado no NP 07 - Comunicação Audiovisual do IV Encontro de Núcleos de Pesquisa da 
INTERCOM. Porto Alegre, 2004, p. 2.
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representações criam identidades, situando os indivíduos na sociedade. Assim, acabam 

por criar e conduzir comportamentos e práticas coletivas.

Esse movimento representacional constitui papel importante na materialização das 

identidades dos indivíduos. Segundo Stuart Hall (2005), o termo identidade trabalha com 

o  discurso  de  união,  defendendo  que  as  pessoas  assumam  uma  postura  enquanto 

sujeitos participantes de grupos sociais, mas esta alocução se inverte quando trazemos à 

tona a questão da subjetividade, que nos remete a um espaço onde somos diferentes e 

singulares. Ambos os discursos constroem identidades, que se alteram e se adaptam aos 

interesses momentâneos de cada sujeito, estabelecendo relações entre indivíduos. Esta 

perspectiva  é  um  dos  pontos  da  teoria  feminista  pós-moderna,  baseada  no  pós-

estruturalismo.

Toda  e  qualquer  relação  entre  pessoas  perpassa  pela  questão  do  poder, 

principalmente as relações entre homens e mulheres. A autora Ana Alice Costa (1998), 

afirma que a questão do não-poder das mulheres é algo histórico e que diversos autores 

tentaram explicar este fenômeno. Da dominação patriarcal, passando por Marx e Engels e 

a questão da sociedade privada, e chegando à Scott com a constituição do gênero a partir 

de diversos elementos, apresentando-se como a primeira forma de relação de poder.

O conceito de gênero surge para contrapor o determinismo biológico, evidenciando 

que a constituição de homens e mulheres acontece a partir de processos de construção e 

formação histórica, cultural e social, um saber. Para Joan Scott (1990) este conhecimento 

é  baseado  na  concepção  de  Foucault  sobre  o  saber,  algo  relativo,  colocado  como 

resultado da combinação entre a cultura e a sociedade, gerando compreensão entre os 

seus participantes. O saber é algo que não está somente nas idéias, mas nas práticas e 

instituições e opera como modo de ordenar o mundo. Por via do saber, do uso e das 

significações de gênero se produzem as relações de poder (dominação e subordinação). 

Os papéis de gênero são trabalhados pelas autoras feministas pós-estruturalistas, 

colocando a questão da variedade de formas de feminilidade e masculinidade e suas 

representações nos produtos culturais, como no cinema. Segundo Sylvia Walby (2002) 

trata-se de “captar los matices de las diferentes formas de femineidad” (p. 49). A autora 
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afirma que esta análise é baseada nos estudos de Foucault sobre o discurso, abordado 

como ferramenta de poder e conhecimento.

O cinema nacional de 1990 e a “desconstrução” da mulher nordestina - surgimento 

de novas personagens

Os meios  de  comunicação,  como o  cinema,  além de  construírem discursos,  e 

conseqüentemente ideologias, auxiliam na formação de conceitos que são assimilados 

pela  sociedade.  Desta  maneira,  as  películas  apontam  um  veículo  que  produz 

representações  e  alocuções  sobre  diversos  aspectos.  Devido  ao  seu  alcance,  os 

indivíduos assimilam as imagens e as falas projetadas na tela como verdade regente 

dentro do seu contexto sócio-cultural.

O cinema brasileiro tem modificado sua visão e representação das personagens 

femininas ao longo dos anos. Vale destacar a quebra de universalismo da abordagem da 

figura  feminina  em determinadas  películas  que  abordam temáticas  nordestinas,  como 

Guerra  de  Canudos  (1996)  e  Tieta  do  Agreste (1997).  Não  se  trabalha  mais  com a 

perspectiva  de  unidade  quando  se  apresentam  as  personagens  femininas,  elas  são 

múltiplas e diversas em suas identidades.

Ambientando no sertão da Bahia,  o filme Guerra de Canudos foi  produzido em 

1996. A narrativa foi baseada no livro “Os Sertões” (1902) de Euclides da Cunha, obra 

que influência, em diversos aspectos, quando a temática do Nordeste é retratada. Com 

direção de Sérgio Resende, nesta película, retornamos ao passado e somos colocados no 

contexto do final do século XIX, quando conhecemos a saga de Luíza (Claudia Abreu), 

uma mulher que subverte a decisão do pai de seguir Antônio Conselheiro e os peregrinos 

que o  acompanham. Toda a história  da guerra é  contada através desta personagem 

feminina,  mostrando  as  dificuldades  e  as  alegrias  vivenciadas  por  uma  mulher  num 

período conturbado da História nacional. 

Tieta do Agreste é um filme, baseado no romance homônimo de Jorge Amado e 

dirigido por Cacá Diegues. Conta a história da menina que foi expulsa de casa pelo pai 
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aos dezessete anos, devido aos “escândalos” que os seus romances causaram à família. 

Vinte e seis anos depois, a protagonista, interpretada por Sônia Braga, volta bela e rica, 

transformando a vida da pequena cidade de Sant’Ana do Agreste. Aqui, encontramos a 

mulher que superou o preconceito e que não se submete aos mandamentos patriarcais 

impostos pela sociedade nordestina, como a importância da manutenção da virgindade 

feminina antes do casamento.

Nas  duas  películas  encontramos  imagens  nordestinas  que  colaboram  para  a 

construção da idéia de diversas identidades femininas. Em um determinado momento, as 

mulheres são apresentadas como extremamente ligadas à religião e aos mandamentos 

da igreja e da instituição familiar e outrora, como pessoas capazes de revolucionarem a 

postura  feminina  dita  adequada  para  a  época,  através  de  atitudes  controvérsias  ao 

contexto histórico narrado nos filmes. 

Percebemos,  portanto,  a  construção  de  uma  representação  das  mulheres 

nordestinas  articulada ao  pensamento  pós-estruturalista,  enfatizando que  cada sujeito 

dispõe de uma diversidade de identidades. De acordo com Silvana Aparecida Mariano 

(2005) “a desconstrução do sujeito é ao mesmo tempo uma crítica ao sujeito masculino 

universal e uma crítica ao sujeito “mulher”” (p. 488). 

Outro elemento importante para a teoria feminista pós-moderna é a questão da 

diferença, sendo um ponto crucial na articulação do pensamento pós-estruturalista com os 

discursos trabalhados nos referidos filmes nacionais da década de 1990. O conceito da 

diferença reflete que

O significado é construído através do contraste, implícito ou explícito (…), 
com a ideia de que a definição positiva se apóia na negação ou repressão 
de algo que se representa como antitético a ela. Assim, qualquer conceito 
unitário contém, de fato, material reprimido ou negado e é estabelecido 
em oposição explícita a outro termo5.

5 SCOTT, Joan W. A igualdade versus diferença: os usos da teoria pós-estruturalista. Debate Feminista 
(edição especial em português), 1988, p. 207.
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Corroborando para a afirmação da diferença e quebrando a ideia unitária centrada 

em  submissão  e  coadjuvância  atribuída  coletivamente  às  mulheres  nordestinas,  a 

representação  de  mulheres  independentes  e  com  atitudes  à  frente  de  seu  tempo  é 

protagonista  nos  filmes  Guerra  de  Canudos e  Tieta  do  Agreste.  No  primeiro,  a 

personagem Luíza aparece como forte e determinada, passando por cima das ordens de 

seu pai,  Zé  Lucena (Paulo  Betti).  Luíza  evidencia  a  quebra  da  dominação masculina 

extremamente presente no Nordeste brasileiro. Ela se separa de sua família quando seu 

pai decide seguir Antônio Conselheiro pelo sertão, por não acreditar nas pregações do 

beato, e resolve mudar de vida.  Tanto o pai  de Luíza como Antônio Conselheiro são 

figuras centrais no regime patriarcal.

 De acordo com Lia Zanotta (2000), o patriarcado é um dos “modos de organização social 

ou de dominação social” (p. 3) ocorrido em diversos momentos da história e presente nos 

dias atuais. É uma construção complexa e intrínseca na sociedade, materializando- se em 

pequenas ações e gestos.

El  patriarcado  gravita  sobre  a  institución  de  La  família.  Ésta  es 
simultaneamente, un espejo de La sociedad y un lazo de unión con Ella; 
en otras palabras constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del 
patriarcado.  Al  hacer  de  mediadora  entre  El  individuo  y  La  estructura 
social, la família suple a las autoridades políticas o de otro tipo en aquellos 
campos en que resultó insuficiente El control ejucido por éstas6.

Percebemos, portanto, que a família, ao longo da história, perpetuou a condição de 

inferioridade das mulheres, tendo a cultura papel primordial nesta colocação. Aliada ao 

determinismo biológico,  a  cultura  inseriu  no  imaginário  coletivo  que  as  mulheres  são 

incapazes de determinadas ações e pensamentos, devido à sua diferença em relação aos 

homens. Insere-se a ideologia dos papéis sexuais, encaixando mulheres e homens em 

determinados comportamentos condizentes com o seu sexo biológico. Contrariando esta 

6 MILLET, Kate  Teoria de la política sexual. Política Sexual. México, DF, 1975. (Publicado originalmente em 

Nem York por Avon, em 1971), p. 44.
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postura,  a  narrativa  Guerra  de  Canudos quebra  esta  perspectiva  pelas  atitudes  e 

pensamentos da protagonista.

Em um contexto mais atual de Nordeste, Tieta do Agreste oferece em sua narrativa 

uma representação da determinação e  da  perseverança de uma mulher  humilhada e 

expulsa  por  seu pai  de  sua cidade natal.  Tieta  (Sônia  Braga)  não era  o  “modelo  de 

mulher” para aquela localidade, pois não se incomodava com conceitos e regras pregadas 

pela sociedade patriarcal e não se importava em expor-se através de seus romances, 

achando todos os seus atos naturais.  Com este pensamento liberal,  ela vai  para São 

Paulo  e  convive  em  um  contexto  social  completamente  diferente  do  vivenciado  em 

Sant’Ana do Agreste. Na capital paulista, ela dirige um prostíbulo de luxo, tornando-se 

importante e conhecida entre os homens de poder da cidade.

 Além  das  personagens  principais,  outras  compõem  a  narrativa  fílmica,  gerando  um 

grande apanhado de representações de identidades das mulheres nordestinas. Ação que 

quebra o discurso universalista de homogeneidade do sujeito e evidencia uma política do 

cinema contemporâneo brasileiro da década de 1990 em questionar as relações de poder 

entre homens e mulheres. Questão abordada pelas feministas que buscam uma política 

democrática, evidenciando a diversidade.

(…)  a  desconstrução  das  identidades  essenciais  deve  ser  vista  como 
condição necessária para uma compreensão adequada da diversidade de 
relações sociais a que os princípios da liberdade e da igualdade devem 
aplicar-se.  Só quando afastamos a concepção do sujeito  como agente 
simultaneamente  racional  e  transparente  para  si  próprio  e  também  a 
suposta  unidade  e  homogeneidade  do  conjunto  das  suas  posições 
estaremos em posição  de  teorizarmos  a  multiplicidade  de relações  de 
subordinação7.

Outro  ponto  forte  de  protagonismo feminino  e  quebra  da  idealização  da  figura 

feminina  está  na  organização  e  manuntenção  da  família.  Em  Tieta  do  Agreste a 

personagem Perpétua (Marília Pêra) também atua como líder da casa. Após a morte de 

seu marido, a mesma cria seus dois filhos, decidindo o rumo de sua família. 
7 MOUFFE, Chantal. O regressso do político. Lisboa: Gradiva. 1993, p. 104.
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Com o falecimento de seu pai, Zé Esteves (Chico Anísio), a irmã de Tieta torna-se 

chefe de toda a família, orientando as condutas de seus filhos, de sua irmã e de sua 

madrasta Tonha (Noélia Montanhas). Vale ressaltar que, mesmo antes da morte de Zé 

Esteves,  Perpétua  determina  os  rumos  da  casa,  uma vez  que  todos  moram na  sua 

residência, uma herança deixada pelo seu marido “Capitão” e, dentro do contexto familiar, 

ela  se  apresenta  como  uma  forte  referência  nas  decisões  tomadas  por  seu  pai. 

Posicionamentos  bem  retratados  no  episódio  em  que  Tieta  é  expulsa  de  casa.  Foi 

Perpétua que encontrou sua irmã mais nova nos braços de um homem nas terras de seu 

pai e, sem medir esforços, retrata o que presenciou e colabora para a expulsão de Tieta 

da família.

A  personagem de  Tonha,  em  Guerra  de  Canudos,  não  chega  a  ser  chefe  da 

família, mas conduz e auxilia algumas decisões do marido. Sua autoridade aparece nas 

relações com os filhos e dentro do próprio arraial, coordenando determinadas atividades 

comunitárias.

Contrariando essas ações mais liberais para o contexto histórico-sócio-cultural das 

narrativas apresentadas, no mesmo ambiente existem mulheres extremamente ligadas à 

terra, à religião e ao casamento, além do conservadorismo dos homens. O choque entre 

os valores machistas e os femininos modernos também estão presentes em  Tieta do 

Agreste, no romance entre Ascânio Trindade (Leon Gomes) e Leonora (Cláudia Abreu). 

Apesar  da existência  de um forte  sentimento  entre  o  casal,  o  homem do interior,  ao 

descobrir que sua amada não é mais virgem, se questiona se deve ou não pedi-lá em 

casamento, pois, naquela localidade, existia um discurso enraizado de que a mulher que 

não fosse mais virgem não teria mais valor algum, não serviria para casar. O pensamento 

patriarcal é extremamente forte no contexto cultural retratado na narrativa.

Em  Guerra de Canudos,  Penha (Marieta Severo) representa o companheirismo. 

Ainda sem acreditar muito nas previsões de Antônio Conselheiro,  ela acompanha seu 

marido pelo sertão, resguardando a integridade de sua família. Já no acampamento, Em 

Belo  Monte,  a  personagem ajuda seu marido  a  construir  um lar,  um local  onde eles 

podem plantar e adquirir o alimento para sua família, bem como assistir ao crescimento e 

desenvolvimento de seus filhos. 
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Esses elementos são apresentados como atributos de felicidade para Penha, que 

consegue manter uma boa relação com todos os integrantes da família. Até mesmo com 

sua  filha  Luíza,  que  não  seguiu  com  seus  pais  e  irmãos.  Penha  é  retratada  nesta 

narrativa,  portanto,  como  uma  mulher  que  enfrenta  todos  os  momentos  da  saga  de 

Canudos: das peregrinações pelas cidades até a construção do Arraial.  Ela confronta, 

inclusive, as milícias, empunhando armas para não entregar o novo lar de sua família, um 

espaço construído com tanto esforço e difíceis escolhas. 

Dentro dos padrões conservacionais do Nordeste mantidos nas películas está a 

religião,  e  com ela  as  representações de mulheres que temem à Deus e servem de 

alicerce para a perpetuação dos ensinamentos religiosos. O contexto principal da história 

de  Guerra de Canudos  é a religiosidade.  A presença de Antônio Conselheiro  e  suas 

pregações  pelo  sertão  causaram  grande  fervor  nas  pessoas  que  habitavam  estas 

localidades, de tal modo que os receios políticos anti-republicanos convocaram o exército 

brasileiro para interferir na expansão desse movimento, conhecido como messianismo. 

Para Bárbara Andalúzia (2009), a fé, a devoção e a angústia de viver em uma situação de 

miséria alimentaram os sertanejos que seguiram Conselheiro e construíram o Arraial de 

Belo Monte e as mulheres foram peças importantes nesta constituição. 

No filme, por via da fé e da obediência aos maridos e pais, elas participaram de 

forma ativa  na  construção  e  manutenção  do  sonho  da  terra  prometida.  Plantavam e 

colhiam os alimentos, cuidavam da igreja e da alimentação de Conselheiro. E, mesmo 

aquelas que, inicialmente, não eram completamente fiéis aos pensamentos do beato, ao 

longo do tempo e da convivência com os peregrinos, acabaram aderindo ao movimento 

por completo.

Os mandamentos da igreja e de Antônio Conselheiro eram seguidos cegamente 

pelas  mulheres  do  acampamento.  Quando Toinho (Jorge Neves),  filho  mais  novo  de 

Penha e Zé Lucena, morre durante um combate, a mãe só enterra o corpo do menino 

após a oração de Conselheiro. Penha acreditava que somente com as palavras “santas” 

do beato é que a alma de seu filho chegaria ao céu, uma prova da confiança veemente na 

santidade deste homem.
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Em  Tieta  do  Agreste,  a  religiosidade  das  mulheres  é  enfatizada  em  diversos 

momentos. Este fato acontece com freqüência nas narrativas que abordam o Nordeste, 

sempre  trazendo  algumas  personagens  femininas  como  extremamente  devotas  e 

obedientes aos mandamentos da igreja. Na casa de Perpétua, por exemplo, encontramos 

diversos  objetos  referentes  à  religião  católica:  quadros  com  desenhos  de  santos  e 

crucifixo com a imagem de Jesus, além de um oratório, onde a personagem “conversa” 

com Nossa Senhora, cobrando-a uma dívida. 

Considerações Finais

A partir  das análises dos filmes Guerra de Canudos (1996) e Tieta do Agreste 

(1997)  foi  possível  apreender  as  diversas  representações  das  mulheres  nordestinas 

presentes nestas narrativas fílmicas. Por via de meios sócio-culturais e históricos, a figura 

feminina sempre esteve excluída e sua relevância era constantemente omitida, contudo a 

diversidade de papéis das mulheres da região Nordeste apresentadas nestes filmes foi a 

principal evidência para mostrar que, diferentemente do que está fincado no imaginário 

coletivo popular, as mulheres desta localidade tiveram funções importantes em diversos 

aspectos. E que as mesmas possuem um leque de identidades.

Assim, podemos conceber o agente social como sendo constituído por um 
conjunto de “posições de sujeito”, que nunca podem ser totalmente fixas 
num sistema fechado de diferenças, compostos por uma diversidade de 
discursos, entre os quais não existe uma relação necessária, mas antes 
um constante movimento de sobredeterminação e deslocamento8.

Dentro  dos  diversos  contextos  sócio-culturais,  encontramos  as  nordestinas 

representadas  como  militantes  ativas  de  movimentos  históricos  como  a  Guerra  de 

Canudos. Além do caráter do companheirismo, exercido pelas mesmas em ambas as 

8 IDEM, pgs. 104 e 105.
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partes do conflito (milícias brasileiras x conselheiristas), o afrontamento armado às tropas 

do exército também é colocado como elemento característico das mulheres do Arraial do 

Belo  Monte.  Este  tipo  de  abordagem  ratifica  a  independência  feminina  por  via  da 

participação nestas conjunturas históricas, corroborando para a quebra dos discursos de 

submissão e de alienação abordados como elementos referenciais na constituição das 

personalidades das mulheres desta localidade brasileira.

Algumas mulheres são apresentadas nas películas como chefes de famílias. Nos 

filmes analisados, os motivos que contribuem para a mudança de “comando” são oriundos 

da morte dos “homens da casa”: marido ou pai, ou quando estes não possuem equilíbrio 

mental  para  guiar  os  rumos  de  sua  família.  Mesmo  quando  as  figuras  masculinas 

aparecem  como  patriarcas,  observamos,  nas  narrativas  fílmicas  abordadas  neste 

trabalho, a influência das mulheres nas tomadas de decisão referentes à família.

Especificamente, a história abordada em Guerra de Canudos aproxima um diálogo 

que coloca as mulheres nordestinas como fortes e valentes, superando as dificuldades da 

vida no sertão e lutando por seus ideais através da inserção no movimento messiânico ou 

pela escolha de seguir seu próprio caminho, mesmo no final do século XIX, contexto do 

filme, onde a submissão da mulher aos homens era colocada como algo obrigatório e 

constituinte da educação das mesmas. A guerra, apresentada pela história oficial como 

destino apenas dos homens, é retrata na película como um fato constituído por todos os 

habitantes daquela região: homens, mulheres e crianças.

Nos contextos familiar e social, notamos claramente na constituição do filme sobre 

a  Guerra  de  Canudos,  que  as  mulheres  nordestinas  são  retratadas  como  figuras 

independentes,  principalmente,  pela  representação  da  personagem Luíza,  que  rompe 

laços com sua família devido à vontade de construir, por via de escolhas próprias, o seu 

destino, quebrando o discurso patriarcal. Ela ainda ratifica este elemento, quando decide 

se prostituir no acampamento do exército, escolhendo seus clientes, demonstrando o lado 

independente e liberal das mulheres desta região.

Já sua mãe Penha, é uma mulher que se apresenta como figura mantenedora da 

harmonia  doméstica.  E  ao  mesmo  tempo,  demonstra  força  e  coragem  através  do 
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enfrentamento armado aos soldados das tropas da milícia, indo para o combate defender 

sua família e seus idéias.

O  rompimento  da  narrativa  patriarcal  no  discurso  desse  filme  é  ratificado  pela 

quebra discursiva do livro Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha, afirmado pelo próprio 

diretor como principal alusão para a construção do roteiro de Guerra de Canudos. A obra, 

considerada um marco na literatura e uma das mais importantes, senão a principal, base 

referencial  sobre  a  temática  nordestina,  em  nenhum  momento  aborda  a  questão  do 

feminino na construção da Terra, do Homem e da Guerra.

Contrapondo-se, em parte, a esta perspectiva dos habitantes do Nordeste serem 

produtos da terra seca e árida, em  Tieta do Agreste a abordagem cinematográfica nos 

remete,  principalmente,  ao  diálogo  entre  o  conservadorismo  e  a  modernidade.  As 

mulheres  apresentadas  nesta  narrativa  fílmica  mesclam  atitudes  e  posturas  que 

configuram esta ambigüidade. E o tema que mais evidencia este conflito é a questão da 

sexualidade feminina. O retorno de Tieta para a cidade de onde foi expulsa, devido ao seu 

comportamento  considerado  impróprio,  acarreta  diversos  elementos  modernos  para  o 

contexto  da  cidade  de  Sant’Ana  do  Agreste.  Desde  a  instalação  da  energia  elétrica 

adquirida  por  via  de  seus  conhecimentos  com  políticos  da  capital  paulista,  como  a 

instauração  de  pensamentos  e  posturas  avançadas,  não  apenas  para  os  habitantes 

daquela região, mas também para Leonora, uma de suas “meninas”.

Dessa maneira, a constituição das personalidades femininas e o entrelaçamento 

entre o conservador e o contemporâneo são as principais ferramentas da construção do 

discurso da película. Tieta do Agreste demonstra que as construções das identidades das 

mulheres  nordestinas  dependem  das  influências  sociais,  históricas  e  culturais,  mas 

também de uma essência e de pensamentos próprios de cada indivíduo.

Apesar dos discursos dos filmes  Guerra de Canudos e  Tieta do Agreste serem 

construídos  por  homens  percebemos  nitidamente  a  valorização  das  representações 

sociais  femininas  nestas  películas  (KAPLAN,  2009).  A  sensibilidade  dos  mesmos em 

edificar  alocações  que  quebram  a  ideia  de  unificação  da  figura  feminina  da  região 

nordeste, consequentemente no Brasil, é evidente nestas narrativas.
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A explanação do leque de personagens e suas diversas identidades nos filmes 

trabalhados neste texto,  é  mais  que suficiente  para  a confirmação da perspectiva  do 

cinema  nacional  brasileiro  da  década  de  1990  em  demonstrar  a  multiplicidades  dos 

sujeitos. 

Dessa maneira, fica evidente a quebra da caracterização de estereótipos e um o 

surgimento  de  novos aspectos na  produção cinematográfica nacional.  Tratando-se de 

personagens femininas presentes no Nordeste,  Guerra de Canudos e  Tieta do Agreste 

são leituras do entrelaçe do cinema contemporâneo produzido no Brasil e a visão pós-

estruturalista trabalhada pelas feministas.

Face ao exposto,  podemos afirmar  que o cinema nacional  da década de 1990 

enfatiza  sua  abordagem nas  personagens  femininas  nordestinas,   corrigindo  um erro 

sócio-histórico ao demonstrar que as mulheres tiveram papéis primordiais na constituição 

da região: sua história, cultura e sociedade.

Assim,  as  representações  das  mulheres  nordestinas  no  cinema  brasileiro  da 

década de 1990 refletem mudanças de pensamento na construção do perfil feminino nos 

meios de comunicação de massa, centrada no cinema nacional, uma ferramenta que vem 

rompendo  barreiras  e  alocuções  esteriotipantes  sobre  diversos  elementos  sociais, 

culturais e históricos. 
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