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POTÊNCIA LITERÁRIA, CULTURAL E FEMINISTA DE RACHEL DE QUEIROZ: NAS
MALHAS DA SUA DISCURSIVIDADE

Jailma dos Santos Pedreira Moreira1

Trata-se de uma reflexão sobre a textualidade de Rachel de Queiroz, enfocando sua
ambivalência discursiva e seu potencial literário. Com isso, pretendemos destacar a sua
força (est)ético-político-cultural, reinventando subjetividades culturais femininas, bem
como sua contradição discursiva, como elemento fundamental para se refletir sobre a
complexidade textual, sobre o jogo de artimanhas do capital patriarcal militar e sobre a
importância da autocrítica. Para tanto, consideraremos algumas de suas produções, além
do seu texto-vida e nos nortearemos pelo olhar da crítica cultural feminista, dos estudos
de gênero e por pontos da filosofia pós-estruturalista. Por conseguinte, esperamos
ressaltar a significância da (re)leitura de Rachel de Queiroz, no contexto atual,
principalmente para os estudos literários, culturais-feministas e de gênero.

Palavras-chave: Rachel de Queiroz; literatura; potência; ambivalência; crítica cultural-
feminista

Que lições podemos aprender com Rachel de Queiroz? Que legado esta deixa

para nós mulheres, para as sertanejas em específico, para a literatura, a crítica cultural,

feminista e os estudos de gênero? O que aprender com ela para que o mundo seja mais

igualitário, para que se possam respeitar as diferenças, para que possamos acreditar na

possibilidade de um outro mundo?

Podemos começar a responder estas questões, enfatizando o potencial literário

que Rachel de Queiroz nos faz ver, ao reinventar subjetividades culturais femininas,

inclusive em contextos por vezes subalternizados. Heloísa Buarque de Holanda (1997) já

havia reconhecido a sua galeria de personagens femininas fortes, bem como o seu

recontar sertanejo, recontar das suas memórias familiares, sempre enfocando ou

percebendo as matriarcas, uma possível ilha de matriarcas no meio do sertão.  Ou seja, a

força das mulheres era, na sua narrativa, sempre destacada, visualizada, criada.

Sua personagem Maria Bonita, da peça Lampião (Queiroz, 1989) é um exemplo

disso. Quem lê percebe que a peça se chama Lampião, mas quem ganha cena e voz é a

personagem Maria Bonita. Ela se apropria do discurso, da história do cangaceiro para

contar a sua, recontá-la sob seu foco narrativo. Em entrevista concedida aos Cadernos da
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Literatura (1997), a própria Rachel de Queiroz admite esta invasão discursiva ou esta

conquista de um lugar no terreno discursivo, por parte da personagem, para falar de si,

suas angústias e possibilidades, sua subjetividade em reinvenção. Para Rachel de

Queiroz realmente a história é de Lampião, ou seria de Lampião, mas Maria Bonita foi

ganhando a cena. E por isso diz que quase que mudava o título para o nome dela. É

como se não conseguisse parar de falar, como se estivesse por muito tempo sem direito

de fala, essa é a impressão que passa, por isso a mulher sertaneja aproveita a história de

Lampião, como já dissemos, para falar do seu querer, dos seus sonhos, da sua

autoconcepção de liberdade subjetiva.

Rachel de Queiroz também nos incita a essa movência do lugar de personagem

para o de autor-produtor, quando nos fala no conto O nosso humilde ofício de escrever

(Queiroz, 2004) da possibilidade disso acontecer, ou seja, de que ao contar suas histórias

muitas vezes os personagens tomam a cena e o enredo, desfazendo lugares que

pareciam ser imutáveis ou pré-destinados. Também nos leva a pensar o escritor

encarnado no personagem, ou seja, neste lugar na cena também do cotidiano.

Como dizíamos, Maria Bonita, personagem de Rachel de Queiroz, altera a linha

esperada ou já traçada da estória e afronta Lampião, o questiona, se intromete em brigas

de cangaceiros que a disputam para dizer que não é propriedade de ninguém. Maria

Bonita ousa falar e fala, afirmando-se personagem-escritora de si, afirmando-se como

uma mulher livre. Os diálogos abaixo da peça são expressão disso:

Maria Bonita: Você parece que não se lembra de que é seu irmão
Lampião: E por acaso ele se lembrou de que eu era irmão dele?
Maria Bonita: Má criação de menino se corrige com açoite, não é com
ponta de faca.
Lampião – Junto de você, ele se sentia um homem e não um menino.
Maria Bonita: Não levante falso a quem está às portas da morte.
Lampião: Não estou levantando falso. Você bem sabe que o interesse
dele era me ver morto. Pensa que eu não entendi? Que eu, morto, era
tudo pra ele. Pegava a minha fama, o dinheiro que eu trago, os meus
ouros, a minha oração forte. Até você era dele.
Maria Bonita: Não sou cachorro perdigueiro nem cavalo de sela pra me
ganharem numa briga. Você ou ele, eu acompanho a quem quero
((QUEIROZ, 1989, p.67)

mailto:jailmapedreira@uol.com.br


SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

3

Em outra cena, Rachel de Queiroz, com sua personagem Maria Bonita encara os

estereótipos patriarcais e de gênero naturalizados no significante mulher:

Lampião: - (...) Mas filho teu, não, Maria. Não quero menino contigo,
dormindo na tua rede, te agarrando, te chupando. Nem com filho te
reparto.
Maria Bonita: E eu? Se eu fosse pensar no que você fez no mundo,
antes de me conhecer... e até depois de que estou na sua
companhia! Se eu saísse matando esses teus filhos?
Lampião – Cale a boca. Não se compare comigo. Você é mulher e
basta.
Maria Bonita – E você, no final de contas, também é vivente igual
aos outros (QUEIROZ, 1989, p.34-35)

Ser um vivente igual aos outros, essa é a firmação de Maria Bonita. No final de

contas todos somos viventes iguais aos outros, ou seja, as diferenças de gênero não se

sobrepõem a isso, nem também devem ser usadas para que um seja considerado com

mais direitos que outros. Isto é, o fato de sermos diferentes não nos torna desiguais, pelo

contrário, o que nos trona iguais é justamente o fato de sermos diferentes. Entretanto, a

subjetividade masculina foi engendrada com certo poder a mais, foi construída atribuindo-

lhe mais direito. Essa subjetividade, supostamente superior, é desconstruída por Maria

Bonita, que a faz retornar à sua zona de igualdade - no final de contas, todos somos

viventes -, a faz retornar ao grau zero da escritura e da cultura - todos somos viventes e

produtores do nosso destino, acrescentaríamos, produtores das relações de igualdade e

desigualdade. Novamente a movência de Rachel, recolocando os termos, abrindo as

comportas. Rachel e sua potência literária libertária. Potência literária reconstruindo seres,

a mulher, chamando-nos a atenção para o nosso lugar na narrativa, para a nossa

possibilidade de narrar.

Em Rachel o texto é uma expressão cultural e o cultural é construído e

desconstruído textualmente. A linguagem é produto e produção. A literatura, sua escrita

potencializam-se ao abrir estes canais, retirar estas vendas, esboçar o jogo de fixação e

de desmonte de estereótipos, de subjetividades. Em Rachel, como diria Deleuze (1997), a

literatura é devir.

Portanto, como, de certa forma, afirmamos, o personagem é convidado a mudar de

lugar, a se perceber como produtor e este convite se estende ao leitor, ao crítico. Se um
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dos romances célebres de Rachel de Queiroz, O Quinze, foi considerado como

pertencente ao círculo daqueles que teriam inventado o Nordeste, o que mais poderíamos

dizer ao seu respeito?  Para além da seca, o que mais poderíamos visualizar-produzir a

respeito desse drama do sertão, do Nordeste, de seu povo? Para além da exploração do

homem pelo homem, ativando uma economia subjetiva feminina e feminista que se

intersecciona com as questões de classe, talvez devêssemos dizer-perceber, nessa outra

perspectiva sobre Rachel e sua narrativa, outras formas de exploração, por exemplo, para

com as mulheres e, mais que isso, formas de denunciar e questionar este texto

naturalizado e apagado sob a poeira que encobre o sertão nordestino e os sujeitos, nesse

caso, os femininos, que neste âmbito vivem.

É com essa perspectiva que relemos O quinze e encontramos neste, para além do

drama da seca, da nulidade, da morte ou, misturado a este cenário, uma mulher que fala

e que aponta outra possibilidade de vida. Aponta para a importância da releitura da

textualidade-mundo, aponta para o embate patriarcal disseminado e a possibilidade de

produção de outra subjetividade feminina. Já nas primeiras páginas encontramos, por

conseguinte, a personagem Conceição procurando livros em sua estante para ler,

questionando que a estante estava pobre e que aquelas leituras já haviam sido feitas.

Conceição, apesar dos questionamentos feitos, pega um grosso volume para reler. Daí

em diante a própria Rachel de Queiroz nos conta:

Até que Dona Inácia, ouvindo o cuco do relógio cantar doze horas,
resmungou de lá:
– Apaga a luz, menina! Já é meia-noite!

(...)
Conceição tinha vinte e dois anos e não falava em casar. As suas poucas
tentativas de namoro tinham-se ido embora com os dezoito anos e o tempo
de normalista; dizia alegremente que nascera solteirona.
Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não
casa é um aleijão...

_Esta menina tem umas idéias!

(QUEIROZ, 1989, p.3-5.)

Em outra página de O quinze encontramos uma continuidade da cena anterior:
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Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título:

– E esses livros prestam pra moça ler, Conceição? No meu tempo, moça
só lia romance que o padre mandava...

(...)

– De que trata? (...)

Conceição ante aquela ouvinte inesperada tentou fazer uma síntese do
tema da obra, procurando ingenuamente encaminhar a avó para suas tais
idéias:

– Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, dos
direitos maternais, do problema...

Dona Inácia juntou as mãos, aflita:

_ E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? (QUEIROZ,
1989, p.80.)

E, no decorrer do romance, Conceição continua a transitar por diversos caminhos,

afirmando o seu pensar e modo de ser diferente, singular ou estranho aquilo que foi textualizado

sob uma única perspectiva.

Com esta cena, já podemos pensar em uma outra imagem para a mulher sertaneja, para o

sertão, para além da paisagem da seca, para além dos valores patriarcais que conformam um

viver, visto que Conceição, sua personagem, ousa reler as questões femininas, desnaturalizar as

verdades que formataram modos de pensar e agir tanto de homens como de mulheres, a

exemplo, no romance, da personagem dona Inácia. Conceição se destaca como aquela que se

sobrepõe aos desígnios de uma perversa naturalização dos papéis femininos e pode selecionar

suas leituras, rejeitar aquelas já decoradas, contrastando com um possível ambiente que convida

para uma subordinação, uma aceitação do destino, uma não possibilidade de releitura, de

reescrita, um definhamento das potencialidades humanas. Conceição nos convida a visualizar

outros sertões textuais-reais, outras movimentações de mulheres, como as trabalhadoras rurais, o

grupo Mulheres de fibras (PEDREIRA, 2008) e tantos outros movimentos que estão reinventando

culturalmente as subjetividades femininas e masculinas, que estão enfrentando a opressão

econômica e subjetiva. Assim, é um convite a uma literatura enquanto arma, potência; um convite

a uma disseminação de outras leituras e releituras, a uma agência cultural.
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Rachel de Queiroz inventa uma personagem conceitual que encena a tripla relação entre

saber-poder-si, que explicita a subjetividade enquanto forças de produção, produção do pensar,

do imaginar, do criar, do inventar para além de uma linha que esteriliza a natureza. Conceição,

então, enquanto personagem conceitual a ser destacado nessa releitura, nos leva a pensar no

devir mulher da escritora, no trançado continuado de invenção de outras personagens para si, já

que desconfiamos ativamente de seu depoimento em entrevista no Cadernos de Literatura (1997),

nos dizendo que suas mulheres são danadas e que isso talvez se devesse ao seu ressentimento

por não conseguir ser o sujeito feminino que gostaria.

As personagens de Rachel são mulheres fortes, no seu recontar as mulheres aparecem

como matriarcas e suas estratégias, suas formas de poder são destacadas, ao contrário de outras

lentes que ou as não visualizam, ou as vêem somente como vítimas ou percebem seu poderio

descontextualizado, na perspectiva de gênero, e por vezes como anomalia que deveria ser

combatida. Citamos apenas duas personagens aqui, personagens retiradas de contextos

marcados pela subalternização: o Nordeste, o sertão visto somente como lugar de miséria, de

desnutridos, de gente, portanto que não teria muito o que dizer. Contexto de luta, como a peça

Lampião, que foi definida como novelística popular e ingênua por críticos como Alfredo Bosi

(1994). Em muitos destes textos, então, as mulheres e sua agência seriam ainda mais apagadas,

sob diversos estereótipos, sob diversas histórias, mitos e fetiches.

Mas, como já assinalamos, a potência de narrar, de adentrar campos discursivos fechados

para mulheres, também se faz presente na escrita de si da própria Rachel de Queiroz,

personagem e escritora de uma época. Assim, observar, ler-reler a ficção de Rachel é ser

chamado a ler e reler os movimentos de mulheres, inclusive dela mesma. Rachel de Queiroz

construiu uma liberdade para si: casou e descasou, transitou por diversos estados do país,

viajando sozinha em um período que muito disso ainda era restrito para as mulheres. Sua

narrativa, seu texto-vida nos chamam a atenção para essa liberdade produzida para si, para suas

personagens, bem como para a complexidade do tecido textual, cultural e subjetivo, para o jogo

de forças, as artimanhas do capital patriarcal militar e a autocrítica constante que demanda deste

processo.

Rachel de Queiroz, ainda quando jovem escreve O Quinze e revela que para essa escrita

procurou cortar todos os penduricalhos de seu texto, aquilo que o caracterizaria como água com

açúcar, como estilo feminino. Ao chegar o livro nas mãos de Graciliano Ramos, o elogio é

disseminado, não sem antes se pensar que aquela fosse uma escrita de um homem. (Cadernos

de Literatura, 1997) A Rachel estrategista, atenta aos campos demarcados do como ser e fazer se
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mostrava, exigindo-nos um olhar sinuoso, também atento a esta percepção. Talvez o gesto de

Rachel nos levasse ainda a pensar o que fizeram do feminino, a visualizar o feminino como uma

produção. Neste terreno escorregadio todo o cuidado seria solicitado para que a estratégia não

virasse cooptação, negação do que pode o feminino em suas múltiplas possibilidades.

Depois encontramos, em outra cena de sua vida, Rachel de Queiroz, em 1977,

adentrando, como primeira mulher, a Academia Brasileira de Letras. Aquilo que seria um ganho

para o feminismo decepciona pelo discurso considerado antifeminista de Rachel. Para ela o

feminismo estava mal orientado. Em entrevista, já citada, ainda assume que seu feminismo é

pessoal. Como lidar com esse enunciado, inclusive se contrapormos este seu fragmento textual,

este seu adentramento discursivo, com as outras invasões lingüísticas e culturais de suas

personagens, com sua narrativa ficcional tão claramente feminista? Certamente, se não

considerarmos a contradição como um elemento do discurso, e não tirarmos proveito disso,

nossas análises serão simplórias, redutoras e até incoerentes para quem pretende analisar

processos de construção de subjetividades, de identidades de gênero, de textualidades culturais,

de dinâmicas de linguagem.

Seu movimento de vida, a procura de um domínio próprio, que é como define as matriarcas

sertanejas que aparecem em seus relatos ficcionais, é marcado pelo paradoxo característico da

linguagem, como nos explica Deleuze (1974) e pelas relações de poder em todos os níveis.

Rachel de Queiroz ajudou a fundar o Partido Comunista no Ceará, desfiliando-se deste quando o

mesmo proibiu o lançamento de um de seus livros; passou pelo trotskismo e depois, reforçada por

sua amizade ao general Castelo Branco, abriu as portas da sua casa para reuniões de grupos

ligados ao governo militar. Por fim, se definia como uma doce anarquista.

Para alguns críticos seria justamente esse seu movimento sinuoso, que não permite uma

síntese, após contrapor tese e antítese, que a teria rechaçado dos leitores. Seu movimento

curvilíneo, como diria Bosi (1994), a teria afastado da luta político-social e empurrado sua escrita

ficcional no mesmo sentido. Até mesmo para olhares que já operam com outras abordagens, ficou

difícil se reaproximar de Rachel de Queiroz. É o que confessou Holanda (1997). Difícil aceitar a

linha não reta.

Ainda que sua luta a favor da liberdade, principalmente do sujeito feminino, tenha sido

expressa na sua narrativa ficcional, é preciso considerar a ambivalência que marca sua

textualidade. É com esta consideração que podemos ver, em uma das cenas de Lampião, Maria

Bonita questionando o estatuto de fraqueza de seu primeiro marido, reivindicando que este fosse
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um homem valente como “todo” sertanejo. Ou seja, Maria Bonita questiona o que fizeram do

feminino, mas recai na fixidez atribuída para o masculino.

É com esta percepção paralógica que notamos a cultura patriarcal em personagens

femininas como dona Inácia, que verificamos que as formas de poder ativo e reativo estão

disseminadas, que o inimigo está pulverizado, que o capital patriarcal mundial integrado,

lembrando um pouco as palavras de Guattari e Rolnik (1999), pode estar em nós, pode estar nos

corpos mais combativos deste, que foi esta escola que nos formou, este texto que nos construiu, e

que, portanto, para não escorregarmos naquilo contra o qual lutamos, é preciso uma releitura

constante do nosso papel enquanto personagem e escritor. É preciso pensar o pensar, diria Flax

(1982). É preciso uma politização constante de nossa subjetividade, uma auto-reflexão para

percebermos outros feminismos, nossas repetições reativas, repetições do mesmo, quando

queremos fazer a diferença; uma auto-reflexão para percebermos outros modos de luta, para

dominarmos as formas de domínio, cuidando do seu jogo escorregadio e por vezes imperceptível.

Com Rachel de Queiroz aprendemos a reler, a reinventar, a perceber sentidos, propostas

de uma anarquia sígnica. Com Rachel aprendemos a femininizar a escrita, como aponta Nelly

Richard (2002), para além da escrita feminina e dos ângulos do feminismo. Com Rachel

aprendemos a ouvir o outro em nós, ouvir a fala ativa daqueles que parecem sem fala, aquelas

que foram subalternizadas; aprendemos a alargar o campo feminista, da linguagem, da cultura, a

ouvir e considerar os ruídos, a sinuosidade, os conflitos, as contradições em prol de uma

potencialização do olhar, do recontar, do agenciamento estético-ético-político.

Por isto, se as lições de Rachel de Queiroz apontam para a necessidade de ouvir as

mulheres, principalmente em contextos que parecem que elas não existem enquanto sujeitos,

ouvir-visualizar e fazer ecoar o devir mulher da mulher, a sensação que fica aqui é que

precisamos ampliar nossos canais de escuta e percepção para com Rachel de Queiroz. Ou seja, é

preciso reler sua textualidade, como condição para não se separar de nós aquilo que podemos,

restabelecer sempre a nossa força, inclusive de autocrítica.
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