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RESUMO 
O presente trabalho é fruto de um estudo sobre o livro Memorial de Maria Moura (1992), da 
escritora cearense Rachel de Queiroz. Como metodologia de análise, destacou-se a 
explanação de teorias pertinentes à formação da identidade nacional no que se refere às 
múltiplas faces que descrevem a mulher brasileira, sendo relevante afirmar que foi 
especialmente direcionado para a identidade feminina sertaneja, como pertencente a uma 
nação ainda patriarcal, e levando em conta os conflitos vivenciados por elas. Nesta pesquisa 
foram abordados alguns tópicos que sofreram um estudo minucioso com auxílio de outras 
obras pertencentes a um universo direcionado para aspecto feminino e suas mudanças, e teve 
a finalidade de transparecer as situações opostas entre a personagem principal Maria Moura e 
as demais mulheres da sua época. 
Palavras - chave: feminino, coragem, transfiguração. 
 
 

RESUMEN 
El presente trabajo es consecuencia de un estudio acerca del libro Memorial de Maria Moura 
(1992),  de la escritora cearense Rachel de Queiroz. Como metodología de análisis, se destacó 
la explanación de teorías relacionados a formación de la identidad nacional  en el que se trata 
a las innúmeras maneras que describen la mujer brasileña, siendo importante afirmar  que fue 
especialmente dirigido  a la identidad femenina sertaneja, como parte de una sociedad 
patriarcal y teniendo en cuenta los conflictos que han vivido ellas. En esta pesquisa fueran 
enfocados algunos temas que sufrieron una observación minuciosa con ayuda de otras obras 
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que pertenecen al universo en función a los aspectos femeninos y sus mudanzas. Teniendo la 
finalidad de exponer las situaciones opuestas entre el personaje principal Maria Moura y las 
otras mujeres de su época. 
Palabras - clave: las mujeres, el coraje, la transfiguración. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obra literária Memorial de Maria Moura (1992), da escritora cearense Rachel de 

Queiroz, é um romance que traz uma ampla visão do patriarcalismo e seus parâmetros 

existentes na época. No decorrer da história ocorre uma relação de vingança, justiça e posse 

com o cangaço, em que a personagem Maria Moura é capaz de se sobrepor aos valores 

patriarcais e usar de uma estratégia “cangaceira” e devastadora, com isso transgredindo o 

papel da mulher que antes era mantido por questões sociais e culturais. 

Em estudo da imagem da mulher guerreira na obra Memorial de Maria Moura, 

considerando um universo patriarcal é óbvio saber que numa sociedade arcaica, a situação 

feminina era de tal submissão, mantendo-a somente reclusa e dependente aos serviços do lar, 

enquanto ao homem eram proporcionadas todas as possibilidades de trabalho e laser. Em 

Memorial de Maria Moura, obra ambientada no sertão nordestino de século XIX, a 

protagonista necessita romper com a submissão feminina e mostrar um lado forte e com 

espírito de liberdade até então dedicado somente aos homens. Maria Moura ao se travestir de 

homem, infringe os valores vigentes da sociedade sertaneja daquela época. 

No que se trata da parte estrutural, o romance  lembra o formato do antigo folhetim, 

que possui capítulos não muito longos, impregnados de ação, conflito amoroso, tensão 

constante entre as personagens, prendendo a atenção do leitor. Possui todos os elementos 

característicos da telenovela, chegando a ser, por fim, retratado numa minissérie transmitida 

pela Rede Globo de Televisão. Outra característica interessante que foi observada no livro é a 

leitura acessível, por possuir uma linguagem coloquial, direta, que retrata com detalhes a fala 

do sertanejo, bem ao gosto da cultura popular e pitoresca. 

Para produzir a obra Memorial de Maria Moura, a autora busca inspiração numa 

personalidade histórica feminina, a rainha da Inglaterra Elizabeth I, que demonstrou na 

trajetória de sua vida, garra e força, sem temer os obstáculos que teria que enfrentar para 

conseguir realizar seus objetivos.  Segundo Rachel, a Elisabeth I serviu de inspiração para 

formar a personalidade de sua protagonista, por ter um caráter extremamente forte e 

características de uma líder. Na obra, observamos claramente esta característica no trecho em 
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que Maria Moura fala: “Mulher pra homem como ele, só serve pra dar faniquito. Pois, comigo 

eles vão ver. E se eu sinto que perco a parada, vou-me embora com os meus homens, mas me 

retiro atirando. E deixo um estrago feio atrás de mim.” (QUEIROZ, 2004. p.46). 

A estrutura do romance parte-se em três pontos: no eixo central, encontramos 

Maria Moura e os primos Tonho e Irineu, com os quais ela disputa herança. Como núcleos 

paralelos e secundários, encontramos o conflito entre o Beato Romano e o casal Marialva e 

Valentin, e a vida de ambos concentrada no antigo trabalho. No entanto, o enredo é 

fragmentado, quebrando a linearidade e entrelaçando as ações das diversas personagens.    

 

MARIA MOURA E O MEIO SOCIAL 

Neste romance, podemos perceber um vasto painel panorâmico, um retrato sem 

retoques de relações sociais, culturais, morais e afetivas entre personagens comovidamente 

delineadas. Percebe-se ainda, uma linguagem simples e direta, que busca reproduzir a fala do 

sertanejo, bem como retratar a cultura popular. Contudo, o que chama a atenção é a 

caracterização de uma história de uma mulher que beira o ficcional e o real. A personagem 

Maria Moura (corajosa e destemida) representa, na obra, a força feminina que venceu o 

preconceito, com caráter forte e espírito de liderança sobre seus atos. 

Mediante estes aspectos, podemos considerar que, durante muito tempo, as 

mulheres foram consideradas incapazes porque lhes foi classificado que eram inferiores por 

não terem as mesmas condições mentais dos homens, nem a capacidade de sobrevivência se 

não tivessem ao seu lado o pai, o irmão, o marido, o filho ou qualquer outro indivíduo do sexo 

masculino para lhes sustentar. Esta cultura preconceituosa e machista atravessou os séculos 

sem que a mulher percebesse que isto era uma grande mentira. Em alguns casos a mulher 

acabava sendo empurrada para uma posição subalterna, ligada a velhos preconceitos 

associados à ideias como “fragilidade feminina”, papel “maternal” (servindo apenas como um 

grande útero) ou da sua “passividade”. 

Michelle Perrot, em As Mulheres ou os silêncios da história (2005), afirma que, 

“À mulher, a família e os tecidos” e “Ao homem, as madeiras e os metais” (PERROT, 2005, 

p. 198). Tal citação comprova o preconceito existente no que se refere ao papel da mulher na 

sociedade. Se debruçarmos um olhar sobre o percurso feminino durante as várias etapas da 

história, compreenderemos então, que é um erro fazer esse tipo de afirmação. Se remontarmos 
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a pré-história, veremos que o papel representado pela mulher era tão ou mais importante que o 

do homem, já que cabia a ela a tarefa da coleta dos alimentos. No Brasil, logo após Portugal 

ter tomado posse destas terras, a mulher europeia que para cá veio teve certa liberdade frente à 

opressão em que viviam as mulheres na Europa, isso porque estava em número bastante 

reduzido e, portanto, valorizado. As mulheres da classe mais baixa, ou seja, aquelas que não 

estavam destinadas a se casarem com algum tipo de posse ou riquezas, aquelas que tinham de 

trabalhar para viverem, poderiam ir e vir à hora que bem entendessem, poderiam escolher 

seus parceiros, o pai de seus filhos, se queriam ou não continuar vivendo com quem estavam. 

Quando Portugal resolveu colonizar definitivamente o Brasil, trouxe para 

organizar e regrar a sociedade, e para a mulher foi imposta uma nova conduta para que fosse 

aceita na sociedade que surgia. Aos poucos, ela foi perdendo sua liberdade porque perdia 

talvez sua autonomia econômica. Foi-lhe imposto o confinamento caseiro, como deveria se 

comportar em público, como deveria andar e para onde olhar. Isso porque chegavam os 

escravos e sua mão-de-obra passava a ser desnecessária. Para ser aceita como mulher “direita” 

deveria se comportar como a igreja determinava. Para enfatizar este ponto do artigo, em que é 

visto uma postura doméstica tida como uma obrigação para o sexo feminino, desvinculando a 

mulher de qualquer vida independente, é interessante citar Maria Lúcia Rocha-Coutinho, 

numa passagem do livro Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações 

familiares que fala: 

O modo como eram criados os meninos dava-lhes a condição de ingressar no 
mundo masculino do trabalho e da competição. Da mesma maneira, os tipos 
de comportamento encorajados nas meninas supostamente as preparavam 
para desempenhar os seus futuros papéis no lar e na família. Acima de tudo, 
elas eram educadas no sentido de se orientarem para relacionamentos, isto é, 
eram orientadas para os outros e não para si mesmas. (ROCHA-
COUTINHO, 1994, p.58-59) 

 

Olhando Maria Moura por esse viés, é imprescindível falar que a personagem em 

questão fugiu destes parâmetros sociais. Ela rejeita um casamento em que já se concretizara as 

obrigações conjugais, uma situação coberta de culpas por se tratar do padrasto, pelo qual ela 

sentia-se bruscamente atraída. Vendo que seria uma suposta armadilha, onde os seus bens é 

que estavam em jogo, ou seja, Liberato não hesitara em conquistar a jovem órfã de mãe, 

usando de todo seu encanto de homem vivido para poder tomar  posse das terras, Maria 

Moura deixa qualquer ideia de vida doméstica e de dona do lar, ao perceber que esta seria sua 
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ruína. Dentro desta situação surge o plano do assassinato, onde acaba se concretizando. É 

dentro deste emaranhado de acontecimentos que Maria Moura começa a transgredir a postura 

feminina adotada na sociedade. 

Assim foi a morte do Liberato, meu padrasto. 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...? 
Eu ia ficando muito assustada com aquelas charadas do Liberato, e acho que 
qualquer pessoa ia também se assustar. 
Comecei a pensar de novo naquele horror todo, procurando na minha cabeça 
algum ponto esquecido, mas importante, do acontecimento. Podia muito bem 
- por exemplo - o Liberato ter fingido aquela viagem. Quem sabe ele só 
andou uma parte do caminho, voltou na calada da noite, entrou no quarto 
pela janela que tinha o fecho quebrado (ele sabia do desmantelo do ferrolho, 
dormia toda noite naquele quarto) e se enfiou pela cama dizendo mansinho 
que tinha sido saudade... Eu conhecia muito bem a tentação dele. 
(QUEIROZ, 2004, p.27) 
 

Começa aí a vida cheia de estratégias, de uma mulher que deixa de lado todas as 

ferramentas úteis a uma dama, e abraça uma vida “cangaceira”, cheia de perigos e desafios, 

tudo por uma busca de seus ideais.  

O romance trata de uma sociedade sertaneja, onde os traços e personalidades 

femininas se diferem um pouco de outras regiões, é pensando nisto podemos dizer que a 

personagem se compõe de traços masculinos, tanto no seu aspecto físico como no 

psicológico. Vários escritores e escritoras já buscaram esse assunto, por se tratar de um estudo 

não tão somente estético e psicológico, mas totalmente humano.  

Miridan Knox Falci em História das mulheres no Brasil relata que “As mulheres 

no tempo (século XIX), no espaço (o sertão, as províncias de Piauí e Ceará) aparecem 

cantadas na literatura de cordel, em testamentos, inventários ou livros de memórias.” (FALCI, 

2002, p.241) 

A partir dessa citação é interessante lembrar que a escritora Rachel de Queiroz 

aborda na maioria de suas obras o espaço sertanejo situado no Ceará, terra natal da mesma, 

vindo daí a possibilidade de pensar no interesse constante de ter seus escritos voltados para a 

identidade feminina sertaneja.  

O CANGACEIRISMO E SUAS APROXIMAÇÕES SOBRE A 

PERSONAGEM MARIA MOURA 
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Voltando os olhos para o sertão nordestino, em fins da década de 1920, o bando de 

Lampião, inaugurava uma prática nova e absolutamente inusitada para os padrões da cultura 

sertaneja: a incorporação de mulheres ao grupo de cangaceiros. De fato, foi em 1928 que o rei 

do cangaço encontrou aquela que seria sua companheira até o fim dos seus dias – “Maria 

Bonita”, ou “Santinha”, como preferia chamá-la Lampião. Apesar de casada, Maria 

abandonou o marido para viver com Lampião em suas propelias pelo sertão. A partir de então, 

muitas mulheres de cangaceiros vieram se juntar ao grupo. A inclusão de mulheres numa 

atividade essencialmente masculina até então aponta para um novo sentido que começava a 

surgir nas práticas e discursos sertanejos. 

 Inclui-se também neste contexto Maria Moura, a mulher sertaneja, que havia sido 

criada como uma “sinhazinha”, pois era filha de proprietários de terras, embora estes não 

tivessem largos recursos. Conviveu pouco com o pai, que morreu cedo, e a sua aventura 

começa mesmo após a morte da mãe, que supostamente havia se matado, embora recaíssem 

suspeitas sobre o seu padrasto, que estaria interessado em tomar conta de suas posses e de 

tomar a própria enteada como mulher. Moura permite-se aos seus impulsos e desejos, 

acabando por se deixar levar pelo sedutor Liberato, sem, contudo, iludir-se sobre as reais 

intenções dele. Quando estas lhes parecem mais claras, é justo dos seus atributos femininos 

que Maria Moura se serve, para armar uma trama que culmina na morte de Liberato, a seu 

mando, e depois na do executor, para livrá-la de qualquer cúmplice ou testemunho 

comprometedor.  Aí começa a sua saga de "mulher-macho", numa luta para sobreviver entre 

homens que querem dominá-la e tomar suas terras - o caso de seus primos - e convivendo 

praticamente só com homens, seus "cabras", sempre armados para defendê-la dos algozes, e a 

quem ela chefia com pulso forte. A memória da própria Moura e a de alguns dos principais 

personagens da trama são as narrativas que nos mostram como, pouco a pouco, ela foi se 

transformando numa "mulher-macho". A primeira visão da aparência de Moura é de um 

homem, vejamos a citação: “E então apareceu a Dona. Calçava botas de cano curto, trajava 

calças de homem, camisa xadrez de manga arregaçada. O cabelo era curto, junto ao ombro.” 

(QUEIROZ, 2004, p.14).  

A caracterização feminina é motivo manifesto no sistema literário através dos 

tempos, assumindo grande relevância quando imbricado ao discurso feminino. Na literatura, a 

mulher travestida é uma transgressora, busca outra identidade para colocar em prática seus 

desejos, antes oprimidos, fundamentalmente pela condição de gênero sociocultural.  
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AS MULHERES-HOMENS E SUAS APROXIMAÇÕES 

 

O livro Luzia- Homem (1903), também apresenta a mulher como centro principal 

do enredo, destacando a bravura do sexo feminino em meio a um âmbito totalmente machista. 

Domingos Olímpio, ao escrever Luzia-Homem, um livro de caráter naturalista, sendo uma 

escola anterior ao Modernismo, já expressava a valentia de uma donzela guerreira regida de 

garra, coragem e acima de tudo o amor. A história de Luzia-Homem se correlaciona com 

Memorial de Maria Moura a partir do ambiente onde ocorre a trama. É tido como cenário o 

interior do Ceará, passando por uma seca que castigava cruelmente os viventes deste lugar, 

onde vivia Luzia, uma mulher provida de força física, de autossuficiência, como ressalta 

Olímpio: “Passou por mim uma mulher extraordinária, carregando uma parede na cabeça – 

Era Luzia, conduzindo para a obra, arrumados sobre uma tábua, cinqüenta tijolos” 

(OLÍMPIO,2003. p.12). 

No romance de Domingos Olímpio, temos muito a comparar a protagonista com a 

mulher guerreira Maria Moura. Os dois livros se encaixam no enredo, apesar de serem de 

épocas diferentes. Rachel de Queiroz descreve a mulher de força, a destemida e provida de 

frieza e amor ao mesmo tempo no mesmo parâmetro que Domingos Olímpio descreve a 

donzela Luzia. 

Ambas as heroínas têm uma história muito próximas do que se trata a questão de 

uma vida feita de luta e de sangue. Luzia é descrita com os traços de ambigüidade, que 

reúnem singularmente atributos então considerados próprios do feminino e do masculino, 

resultando numa figura extraordinária. É interessante lembrar que o romance Luzia-Homem 

surge num contexto em que outras obras abordavam o sertão como cenário, aproximando a 

aparência dos seus persongens às mazelas causadas pela seca, ou seja, ao solo áspero e seco, 

mas resistente. Isso é bem intensificado no livro Memorial de Maria Moura, onde a 

personagem Maria Moura é também uma heroína cujo corpo é inscrito nas fronteiras do 

masculino e do feminino, vivendo também os conflitos de ser uma mulher - macho. No 

desfecho final Luzia morre por continuar lutando por seu amor, e Maria Moura segue com seu 
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bando de jagunços sertão afora, sem abrigo, passando por terríveis privações, furtando, mas 

com o objetivo de manter seu ideal de luta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No romance em questão, a autora Rachel de Queiroz mostrou a história de uma 

mulher que beira o real e o ficcional. Maria Moura representa a força de uma mulher que 

venceu o preconceito e virou uma lenda. As ações cometidas pela personagem foram sem 

dúvidas ousadas, pois mulher nenhuma em sua época seria capaz de tais feitos, contudo ela 

não baixou a cabeça, lutou com todas as armas e força pelo que queria, sem desistir dos seus 

objetivos. 

O instinto da mulher-coragem, mulher de fibra, mulher-macho, são variantes que 

se encaixam na personalidade da personagem em discussão, variantes que são muito próximas 

numa série de discursos produzidos sobre a mulher que vive no Nordeste. Este artigo trás uma 

imagem que não se distancia daquela configurada para o homem nordestino, trazendo em seu 

corpo e na sua alma as marcas da “natureza” da região, figura em que se cruzam uma 

identidade regional e uma identidade de gênero. Rachel mostra o lado masculinizado da 

mulher, em que a ideia de que esta é somente para cuidar do lar, torna-se excluída e entra para 

substituir essa mulher domesticada a dita transgressora dos “bons costumes” pela  sociedade. 

Porém, saindo deste espaço doméstico, da submissão e partindo para a luta, a mulher 

representada por Maria Moura passa a ser chefe da sua vida. 
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