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RESUMO

As obras literárias são multissignificativas. Elas evidenciam características históricas, sociais, ideológicas e
filosóficas, representando, com isso, a condição humana e a consequente realidade de seu povo. Estudar,
portanto, literatura brasileira permite que o aluno perceba que os textos literários expressam sua
identidade e ampliam seus horizontes. Tendo em vista este contexto, objetiva-se nesse trabalho fazer uma
abordagem interdisciplinar sobre a prostituição nos romances “Gina”, de Maria José Dupré (1947), e “Os
Corumbas”, de Amando Fontes (1933), evidenciando aspectos sociais, comportamentais e geográficos
encontrados nas obras. Para tanto, foram utilizados os fundamentos teóricos de Silva (1991), Kanh
(1975), Rago (1991 e 2008), Facchinetti (2013) e Díaz-Benítez (2013) os quais embasam as afirmativas
exploradas no texto.

Palavras-chave: Gina; Os Corumbas; prostituição.

RESUMEN

La obra literarias son multisignificativos. Ellas evidencian características historicas, sociales, ideologicas y
filosoficas representando com eso, a lacondición humana y consecuencia la realidad de su pueblo. Estudia,
por lo tanto literatura brasileña permite que el alumno percibalos textos literarios expresan su identidad y
amplian sus horizontes. Tiendo en vista este contexto, objetiva em esse trabajo hacer una abordaje
interdisciplina sobre la prostituición em los romances “Gina” de Maria José Dupré (1947) y “Os corumbas”
de Amando Fontes (1933) demostrando aspecto sociales, comportamientos y geograficos encontradas enla
obra. Para tanto, fueran utilizados los fundamentos toericos de Silva (1991), Kanh (1975), Rago (1991 y
2008) Facchinetti (2013) y Díaz-Benítez (2013) los cuales empañanlas afirmativas exploradas enel texto.

Palabras llave: Gina; Los Corumbas; prostituición.

1. INTRODUÇÃO

A literatura é a arte de trabalhar a palavra. As palavras unidas numa obra de arte tornam-se
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multissignificativas e adquirem valores diferenciados dos conhecidos por grande parte dos falantes. Assim,
os escritores através de suas obras levam e conduzem seus leitores a viagens e mergulhos profundos,
tanto geograficamente quanto psicologicamente.

A literatura brasileira vem revelando ao longo das décadas quem são os brasileiros, de que forma vivem, o
que almejam e ainda ajuda a construir a língua que verdadeiramente identifica o seu povo. Caracterizando
assim questionamentos, preocupações e experiências do autor.

Toda obra literária traz em si mesma uma visão de mundo do autor. Essa visão pode retratar experiências
internas e externas. A visão interna refere-se ao aprofundamento das questões relativas ao Ser. Já as
externas, enfatizam o comportamento do indivíduo na sociedade. Sendo assim, a obra literária não se
resume à representação de fatos, mas evidencia características históricas, sociais, ideológicas e filosóficas,
documentando personalidades, sociedades e raça. E, deste modo, retratar uma realidade essencialmente
ligada à condição humana.

A cultura brasileira vem sendo representada através do texto literário mantendo uma relação histórica que
direciona uma peculiaridade entre texto e produção do conhecimento. A literatura é utilizada como meio
de expressão individual que retrata os anseios sociais do povo brasileiro. Então, cabe ao professor de
português ensinar ao aluno a ver a literatura brasileira como expressão de sua identidade. Ler e escrever
literatura brasileira desperta no aluno a percepção de que sua língua representa sua realidade.

Nesse sentido, o presente artigo tem por finalidade fazer uma abordagem interdisciplinar sobre a
prostituição nos romances “Gina”, de Maria José Dupré (1947) e “Os Corumbas”, de Amando Fontes
(1933). Ressaltam-se aspectos sociais, comportamentais e geográficos a partir de aspectos dicotômicos
encontrados nas referidas obras.

O texto está estruturado da seguinte forma: na primeira parte enfatiza-se o preconceito sofrido pelas
mulheres na época das obras em questão, destacando a inversão de papéis na família: matriarca x
patriarca, e o papel da mulher na sociedade e no lar x o papel do homem na sociedade e no lar. Na
segunda parte, aborda-se a educação formal x familiar das mulheres. Ressaltando a educação familiar
para o casamento e a educação formal. Na terceira e última parte, destaca-se a prostituição e seus
diferentes aspectos regionais: a prostituição em “Os Corumbas”, região nordeste do Brasil e a prostituição
em “Gina”, região sudeste e sul do Brasil. E ainda, os aspectos convergentes e divergentes da prostituição
nas obras.

1. A INVERSÃO DE PAPÉIS NA FAMÍLIA: MATRIARCA X PATRIARCA

Em “Os Corumbas” a matriarca é Sá Josefa, que no romance se caracteriza como uma mulher forte que
comandava tudo e todos, como mostra as passagens de Fontes (1999, p.15) em que ela afirma: “Avia-te,
acorda! Já é mais de quatro e meia. (...) Que é isso – perguntou –lhe a mãe meio surpresa. – Não toma
nada antes de ir”.

Josefa, no dia a dia da família, como mostra as citações acima, controla tudo e todos desde o levantar até
a hora de deitar. Para Silva (1991, p.43), “Josefa desempenha um papel de eixo catalisador de todas as
atenções. Quando não partem dela todas as ações volvem a ela, para sua aprovação ou reprovação”.

Na obra “Gina” a matriarca é Dona Julica, que no romance era responsável pela administração interna do
lar. Ela é descrita pelo narrador como um ser negativo, pois tem um comportamento inadequado para o
contexto da época. Já que mantém um relacionamento extraconjugal com o melhor amigo de seu esposo,
Giacomo, no seio do seu lar, na frente de suas próprias filhas. Assim como Sá Josefa, Dona Julica é
descrita como uma mulher forte que comanda tudo e todos desde o acordar até a hora de deitar, como
fica evidente nas citações: “A mãe gritou-lhe!” “- Anda, vai ver se a carroça vem vindo.” (DUPRÉ, 1975,
p.10) “(...) a mãe gritava!” / “- Cala essa boca! E já!” (DUPRÉ, 1975, p. 13).

Pág.2/11



Segundo Kahn (1979, p.84), “apesar de vivermos num mundo dos homens a verdadeira soberana é a
mulher. Na História foram tomadas mais decisões entre os braços das mulheres do que entre os braços de
poltronas nos gabinetes”.

O patriarca da família Corumba é Geraldo Corumba, homem simples advindo do campo e analfabeto,
caracterizado no romance como um homem fraco que exercia o papel que era comum às mulheres:
apaziguarem seus lares. Fontes (1999) mostra esta característica de Geraldo quando a personagem faz a
seguinte declaração:

Você tem razão de estar assim... Não sei o que é isso Rosenda, de primeiro era
tão boa... Foram as más companhias que lhe viraram a cabeça. Coitada! ...
Pensando bem, eu tenho mais pena dela que da gente. Quando se arrepender, já
vai ser tarde! (FONTES, 1999, p. 52).

Geraldo era apático, silencioso, contrário de Sá Josefa como aponta Silva (1991, p.44): “(...) Geraldo,
figura apática, silenciosa. Devotado de uma resignação quase patética, ele assiste ao desmoronar de sua
família sem muita ação”. Para ele, a honra estava acima da fome e da pobreza, como se fosse possível ser
honrado com a barriga vazia. Possivelmente essa apatia do patriarca Corumba seja provocada pela perda
da identidade do homem do campo que passou a enfrentar um mundo desconhecido, o mundo urbano.

O patriarca da família do romance Gina é o professor Pasquale, emigrante italiano com conhecimento em
Artes, alfabetizado, também caracterizado pelo narrador como um homem fraco que, assim como Geraldo
Corumba, assumia o papel de apaziguador do lar. Apesar de sua formação acadêmica, não conseguia
suprir as necessidades materiais de sua família. Em contraposição à sua apatia e omissão, era um homem
de caráter irrefutável, gerando, com isso, a admiração de sua filha Gina, que sempre o escutava, dava-lhe
carinho e atenção. Pasquale era assim descrito pelo narrador: “(...) Era calmo, tranquilo e falava pouco;
mal conhecia os vizinhos.” (DUPRÉ, 1975, p. 9). Quando assediado pelas raivas de D. Julica agia assim: “-
Non ti arrabiare, D. Julica, se mangia quello che cé.” (DUPRÉ, 1975, p.19).

O comportamento do professor Pasquale possivelmente pode ser explicado pelas expectativas frustradas
já que no final do século passado as condições de trabalho no Brasil para os emigrantes eram as piores
possíveis.

Desde os primórdios os homens erguem-se orgulhosos como se fossem os heróis da História. Porém o que
se percebe é que atrás de um grande herói existe uma grande heroína, ou seja, o homem desde sempre
foi conduzido pela mulher.

2.1 O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE E NO LAR X O PAPEL DO HOEM NA SOCIEDADE E NO
LAR

A mulher na sociedade urbana de meados do século XX é retratada nos romances “Os Corumbas” e “Gina”
a partir de um discurso elaborado que tem como premissa: a mulher mãe e educadora dos filhos. No
entanto, com ao advento das duas Grandes Guerras (1914-1918) e (1939-1945) surge a necessidade da
mão de obra feminina na indústria, visto que a população masculina estava a serviço de seus países na
luta armada. Daí em diante, a mulher paulatinamente sai exclusivamente do serviço doméstico e passa a
ocupar o espaço público, tanto na indústria quanto no comércio.

A emancipação da mulher é tão importante para a sociedade que Kahn (1979, p.131) expõe que: “a
emancipação da mulher é um acontecimento que será registrado na história da evolução do homem como
a introdução da fala e a descoberta do fogo”. A partir do exposto, é possível afirmar que com a
emancipação da mulher abrem-se novos espaços para a sua circulação social e urbana. Ela passa a ser
representada como um Ser de necessidades e especificidades próprias, diferentes das masculinas.

O homem, desde os primórdios, foi preparado para ser o provedor do lar. A sua preparação tanto em casa
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quanto nos espaços públicos foi feita para ser o “Ser pensante”, o detentor do domínio familiar e público.
Para Kahn (1979), o homem trabalha com o cérebro frontal, ou seja, tem por obrigação aprender as
ciências exatas e agir através do raciocínio lógico. Através desse raciocínio, o homem alcançou o ápice da
evolução, de caçadores de mamutes passou à construção de aviões e a desenvolver altos aparatos
tecnológicos bélicos e comerciais.

A partir dessa evolução, segundo Kahn (1979),

(...) os homens é que deixaram as mulheres nos trabalhos masculinos mais
baixos, e o fizeram de boa mente, pois mulheres trabalham com muita vontade e
por pouco dinheiro. (...) É a famosa espiral da História. Os homens praticam de
novo, em nível mais elevado, a poligamia. (KAHN, 1979, p.134).

Em contraposição à supremacia do homem na sociedade, observa-se que no lar há uma inversão de
papéis e Rago (1991) aborda esse fato evidenciando que:

(...) Em casa, no aconchego do lar-santuário, garante a imagem do senhor
austero, que se preocupa com a educação dos filhos, sua função é basicamente
produtiva, enquanto à mulher cabe a administração interna do lar. (RAGO, 1991,
p.48).

1. EDUCAÇÃO FORMAL X EDUCAÇÃO FAMILIAR DAS MULHERES

1. EDUCAÇÃO FAMILIAR PARA O CASAMENTO

Desde a criação, o livro do Gênese traz uma mulher (Eva) que foi feita através da costela do homem
(Adão). A fêmea para os preceitos bíblicos está ligada ao macho numa relação de submissão. Porém, o
próprio Gênese relata que a mulher seduz o homem e o leva a comer o fruto proibido, a maçã, levando-o
à desobediência e ao conhecimento do sagrado e do profano. Portanto, a mulher, desde a criação, vem
demonstrando supremacia em manipular o sexo oposto.

No princípio do séc. XX a educação familiar para o casamento se distinguia entre mulheres e homens. Para
as mulheres essa educação foi sempre mais importante do que para os homens, pois as mulheres eram
formadas para serem mães e esposas ou donas do lar. Rago (2008, p. 582) expõe claramente o desejo
dos pais da época em questão quando afirma que: “(...) Os pais desejavam que as filhas encontrassem
um ‘bom partido’ para casar e assegurar o futuro, e isso batia de frente com as aspirações de trabalho fora
e obter êxito em suas profissões.”.

Para os genitores da família Corumba, Sá Josefa e Geraldo, o casamento das filhas era algo almejado e
projetado desde a sua saída do campo para a cidade, como fica claro nas seguintes passagens:

(...) uma espécie de pressentimento de que lá as filhas logo casariam. Isso, as
mais velhas. As duas mais novas iriam para a escola.

Há seis anos tinham vindo tão cheios de esperanças... A cidade com o ganho das
Fábricas, o casamento para as meninas, o professorado de Caçulinha, fora ilusão,
que por água a baixo descera. (FONTES, 1999, p. 10 e 171).

Como fica evidente nas passagens acima, o casamento não foi alcançado por nenhuma das filhas
Corumba. Mesmo com a educação familiar alicerçada na base matrimonial, a influência do meio associado
a problemas sociais do contexto impossibilitou a realização desse projeto de vida dos genitores Corumba.

No romance “Gina” a protagonista e sua irmã Zelinda não tiveram uma educação familiar voltada para o
casamento, pois sua mãe Julica já tinha sido casada antes e estava na segunda união com o professor
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Pasquale, pai de Gina. Salienta-se que Zelinda é fruto do primeiro casamento de D. Julica. Evidencia-se
que a matriarca mantinha uma relação extraconjugal com o melhor amigo do seu segundo esposo, e
praticava esse ato na frente das filhas, ou seja, no seio familiar.

(...) Gina tinha ordem de não entrar quando Giacomo estivesse lá; um dia estava
chovendo muito e ela bateu na porta para que a mãe abrisse, pois estava
tomando chuva lá fora. D. Julica abriu a porta e Gina viu o amigo Giacomo
deitado na cama do pai fumando e esperando o café que a mãe estava
preparando na lata de querosene. Mais tarde, depois que Giacomo foi embora, D.
Julica chamou Gina para um canto e deu-lhe uma sova tremenda, dizendo que ela
era uma desaforada, uma desobediente, pois nunca devia entrar quando
houvesse visitas. (DUPRÉ, 1975, P. 13).

Contrapondo a esse contexto familiar, Zelinda casa-se primeiro e Gina prostitui-se por vários anos, mas
também consegue alcançar o matrimônio não valorizado em seu lar, porém de valor social reconhecido por
ela.

“Zelinda estava casada e já tinha uma filha. Dera um mau passo com o emprego
da padaria que vendia pãezinhos doces, cobertos com açúcar cristalizados”.

“em Montevidéu, onde pretendiam passar dois meses, Gina teve uma surpresa
inesperada: estava grávida. Foi então que Dr. Fernando propôs-lhe casamento.
Ela aceitou... e foi nessa cidade que se casaram numa tarde azul de maio.”
(DUPRÉ, 1975, P. 84 e 194).

1. EDUCAÇÃO FORMAL

No início do século XX a educação formal abriu novos horizontes para o público feminino de classe média.
As mulheres passam a ter acesso à educação formal e com isso aos outros campos de conhecimento e do
prazer, como mostra a passagem de Facchinetti (2013):

“(...) as ‘boas moças de família’ começavam a ter acesso ao estudo e ao trabalho
fora de casa, ganhavam o espaço público, circulavam em festas, lojas e teatros,
liam romances iam ao cinema. Embora ainda não hegemônica, crescia a recusa
ao casamento e à maternidade, e também a aquisição de hábitos considerados
virilizantes.”. (FACCHINETTI, 2013, P. 34).

A educação formal ampliou os horizontes dessas mulheres possibilitando a elas vivenciar hábitos e
costumes que antes eram praticados pelos homens. Então, pode-se dizer que a educação possibilita ao
indivíduo passar do micro (seio do lar) para o macro (espaço público). Em contraposição às mulheres de
classe média, as da classe baixa (operárias, domésticas, lavadeiras, costureiras, etc.) não tinham, na
maioria dos casos, acesso à educação e, por isso, sonhavam em casar-se, ter filhos e serem reconhecidas
pela sociedade vigente como mulheres da família. Porém não é o que ocorre com a maioria das mulheres
que, por serem pobres e desprovidas de acesso à educação formal, são estigmatizadas pela sociedade que
a elas só possibilitava uma vida como meretrizes ou mulheres da vida fácil, como expõe Díaz-Benítez
(2013, p. 37), afirmando que “estas são as contradições de um país onde a sexualidade, vista de fora
como libertária, na verdade se entrecruza com diversas formas de desigualdade”.

Em “Os Corumbas” a única filha a ter acesso aos bancos escolares foi Caçulinha e mesmo assim como
normal, ou seja, educação para ser professora que era a única profissão das ciências possível a uma
mulher advinda da classe baixa. Toda a família Corumba se sacrifica para que a filha caçula consiga
receber a formação almejada. No entanto, por dificuldades financeiras da família é obrigada a abandonar
os estudos e partir para o operariado fabril.
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O conhecimento adquirido nos bancos escolares não foi suficiente para livrar Caçulinha do determinismo
do meio em que estava inserida. A sua classe social pesou no seu destino mais do que o conhecimento
formal e a sua beleza. Sobre o exposto, Silva (1991) afirma que:

(...) apesar de ter posto o seu fardamento da Escola Normal, Caçulinha, para
atender às necessidades da família, abandonou o curso e foi trabalhar no
escritório de uma das fábricas. E não demorou muito para que a má sorte das
‘moças do Tecido’ também a atingisse. (SILVA, 1991, p. 48 )

A educação formal recebida por Caçulinha faz diferença na hora de atuar como operária do Tecido, pois
ela, diferentemente das irmãs Rosenda e Albertina, vai trabalhar no escritório (trabalho considerado leve),
já as irmãs trabalham no setor de tecelagem (trabalho braçal). Salienta-se que nessa obra em que
aparenta não ter ascensão social o fato de ter escolaridade formal, ainda assim, aqui pesa.

No romance “Gina” a protagonista Gina, e seu pai professor Pasquale são alfabetizados e cultos, ou
melhor, bilíngues – falam português e italiano. A mãe D. Julica é analfabeta e a irmã Zelinda é
alfabetizada, mas, segundo o narrador da obra, são desprovidas de qualquer cultura.

Gina até oito anos de idade era analfabeta e sofria com as gozações dos colegas por não saber falar
direito, por isso, ela resolveu ir até o Grupo Escolar Prudente de Morais e solicitar ao diretor a sua
matrícula na referida instituição. Sua evolução no processo de aprendizagem é rápida e ascendente, logo
consegue aprender a ler e passar por várias séries em pouco tempo. Mas no início de sua adolescência,
por motivos familiares e de cunho financeiro, foi obrigada a abandonar os estudos, vindo a retorná-los aos
dezoito anos em Milão, como mostra a passagem a seguir:

Em Milão, Gina ficou conhecendo artistas, músicos, maestros e autores. (...) Gina
recebia visitas todas as tardes, depois das lições, tornou-se logo conhecida pela
sua beleza e pelo seu trabalho. Já falava regularmente o italiano – aprendera com
Bianchina desde que chegara. ”( DUPRÉ, 1975, p.124).

Percebe-se que no romance “Gina” entre os dois membros alfabetizados há uma grande diferença, pois
Gina e seu pai Pasquale, apesar de terem um conhecimento formal “equiparado” e falarem duas línguas,
têm diferentes trajetórias evolutivas. O pai, talvez pela condição de homem ou da idade, ou ainda por ser
imigrante, atua como professor de Artes no Liceu (colégio da elite paulista), porém não consegue com seu
ofício manter com dignidade a sua família, ao contrário, passa por tantas privações que sua companheira
(D. Julica) se prostitui para, segundo ela, complementar a renda familiar. Gina, no entanto, pela ordem
legalizada do trabalho, não consegue suprir suas necessidades financeiras e é a própria ordem do trabalho
que a empurra para a prostituição. Como prostituta ascende socialmente, talvez pela sua jovialidade e
beleza, mas também pela sua inteligência e conhecimento formal adquirido.

1. A PROSTITUIÇÃO EM “OS CORUMBAS”, REGIÃO NORDESTE

O romance “Os Corumbas” narra o início do processo de industrialização em Aracaju-Sergipe e aponta a
prostituição como um problema público, ou seja, uma punição sofrida pela sociedade por implementar um
processo industrial de desenvolvimento desordenado. Corroborando com Amando Fontes, Rago (1991)
evidencia a prostituição como um fenômeno tipicamente urbano-industrial, afirmando que:

“Ela simbolizava um mundo (...) onde tudo se transformava em mercadoria, o
que levava o poeta a identificar-se com aquela que vendia o corpo no mercado.
Simultaneamente vendedora e mercadoria, ela simbolizava aquilo que se via
como degradação: uma sociedade onde as relações sociais são medidas pelo
equivalente geral, o dinheiro.” (RAGO, 1991, p.41).

Pág.6/11



O problema da prostituição na obra está ligado à precariedade da sobrevivência desumana e às
dificuldades financeiras. O fator econômico atua como principal motivo para a prostituição. A ilusão das
filhas Corumba em “entregar-se” por amor ao homem amado antes do casamento as empurra para a
prostituição, ressalta-se que a única filha Corumba que não foi para o caminho da prostituição é a Bela já
que morreu muito jovem por problema de saúde.

Para Fontes o casamento é um acontecimento, como está descrito nas primeiras páginas da obra. Já para
o casal Corumba era o maior projeto de suas vidas, ver suas quatro filhas casadas e seguras não
importando a condição social do noivo, mas sim a segurança que vinha com o matrimônio. No entanto,
para as suas filhas o que importava não era a segurança, mas o fator econômico (financeiro) do noivo era
determinante.

Caçulinha, a filha mais nova do casal Corumba, foi “impedida” ou impossibilitada de realizar seu sonho
matrimonial, pois a família do noivo, Zeca, e o próprio, não permitiram a união de sua prole a outra de
classe inferior, ou seja, usaram o princípio da seletividade ou eugenista.

A visão eugenista começou a propagar-se no Brasil no início do século XX como destaca Díaz-Benítez
(2013):

(...) a sexualidade brasileira também não é neutra. Ela está envolvida em relação
de poder. Evoca aqueles discursos do começo do séc. XX sobre raça, mestiçagem
e o futuro da nação, os métodos eugênicos, a criação das patologias e dos
pervertidos sexuais. Em poucas palavras, sexualidade e raça se encontram
intimamente ligadas nos imaginários coletivos de brasilidade- que foram
construídos pela história. (DÍAZ-BENÍTEZ, 2013, p.35).

Em contraposição às teorias eugenistas, o assédio sexual era uma rotina vivenciada pelas mulheres de
classe baixa, nesse caso as operárias do Tecido, pelos seus chefes ou superiores, como fica evidente no
excerto de Fontes (1999, p.25): “Foi Misael o contramestre... Vá bater na tua mãe peste!”.

Os homens “aceitaram” as mulheres no seu local de trabalho, exercendo sobre elas uma relação de poder,
pois nesse caso, tornar-se-ia mais fácil para eles assediá-las, já que agora não estavam somente em casa.

O preconceito de classe é o principal foco da narrativa de Fontes. Na obra ocorre o preconceito das filhas
de Geraldo com rapazes de sua classe social e os de classe social superior para com as filhas de Geraldo.
Nesse contexto, ocorre o que a matriarca Corumba previa: a desgraça de suas filhas, pois uma a uma iam
caindo na prostituição por almejar uma vida melhor através do casamento com um homem de condição
econômica superior. Porém, esses homens somente desejavam delas a virgindade e o prazer sexual como
prêmio. Como fica claro no excerto abaixo de Fontes (1999), que expõe a saída de Albertina de casa:

Ela havia deixado a casa de seus pais para sair em companhia de um ricaço.
Certo, entre eles nunca teria sido levantada a hipótese de algum dia se casarem.
O interesse, portanto, apenas o desejo de se vestir melhor, trabalhar menos,
tinham-na arremessado aos braços dele. (FONTES, 1999, p.123).

1. A PROSTITUIÇÃO EM “GINA”, REGIÃO SUDESTE E SUL

O romance “Gina” narra os acontecimentos da vida de uma menina podre, Gina, filha de emigrante italiano
e mãe brasileira. A maior parte dos acontecimentos da vida da protagonista ocorre na cidade de São
Paulo, região sudeste do Brasil. No entanto, no desenlace da obra há uma migração da personagem, que
viaja para Milão (Itália), Montevidéu (Uruguai), retornando ao Brasil casada e se fixando temporariamente
no Paraná, região sul do Brasil). E, por fim, no desfecho dos fatos, Gina reside na cidade do Rio de Janeiro.
No romance a prostituição é retratada pelo narrador numa ótica que conduz o leitor a uma dualidade. A
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prostituição praticada pela matriarca D. Julica é exposta pelo narrador como forma de sobrevivência
humana ou trabalho paralelo e fonte de renda adicional para mulheres pobres, ou ainda, em último
recurso antes da queda na miséria.

A miséria foi aumentando no quartinho da Rua Livre. Há muitos anos, D. Julica
não recebia as visitas misteriosas que se fechavam no quarto com ela e
cochichavam e davam risadinhas. Estava envelhecida, feia, quase sem dentes,
não atraía mais ninguém; passava ainda vermelho nas faces e vermelho nos
lábios, penteava os cabelos com esmero, usava blusas decotadas onde escondia,
no decote o lenço cor-de-rosa e depois de cobrir-se com o que tinha de melhor, ia
dar uma volta pela Praça João Mendes. ”(DUPRÉ, 1975, p.49).

O assédio moral sofrido pelas mulheres na época retratada é também uma realidade nessa obra. Gina é
constantemente assediada pelos seus patrões, sendo levada a desistir dos empregos pelo desconforto dos
assédios ou das pressões sexuais exercidas pelo sexo oposto. Retratando essa situação, Dupré (1991. P.
56) traz:

Nessa tarde o fabricante de cremes que já era velho e tinha bigodes cortados
bem rentes, disse que ela não precisava trabalhar tanto; com aquele rostinho,
ganharia muito mais sem trabalhar. E antes que Gina deixasse o escritório,
passou-lhe a mão velha e áspera pelo rosto, ela saiu correndo e não voltou mais
para vender produtos de beleza.

O advento da prostituição para a protagonista é um despertar para um mundo até então desconhecido por
ela, um mundo de riquezas, ostentação e luxo. Em oposição ao mundo pobre e medíocre em que Gina
cresceu e viveu na Rua Livre. Portanto, a prostituição abre para a protagonista um mundo de
possibilidades (macro), enquanto que o mundo do trabalho legalizado, nesse caso, é o das
impossibilidades (micro), conforme se pode observar a seguir:

“Tinha dinheiro para vestir para se cobrir do frio, para matar a fome aquela nunca
saciada. Olegário alisara-lhe as mãos grossas e ásperas ao despedir-se; e no
momento de sair, dera a nota de duzentos mil-réis. Chamava-se Olegário; dissera
que era rico e podia dar-lhe muitas coisas bonitas, nunca fora tão feliz encontrar
afinal apoio e dinheiro.” (DUPRÉ, 1991, p. 76).

1. ASPECTOS CONVERGENTES E DIVERGENTES DA PROSTITUIÇÃO NAS REFERIDAS OBRAS

O romance “Gina” assim como os “Corumbas” narram estórias de meados do século XX. Abordam temas
como o processo de industrialização em São Paulo e Sergipe, além da prostituição feminina nas classes
baixas da sociedade, entre outras temáticas.

Um dos pontos convergentes nos romances em questão é a desvalorização do profissional de educação,
como no caso do romance “Gina”, em que o professor Pasquale vivia à margem da sociedade mesmo
sendo professor do Liceu (colégio da elite paulista), e em “Os Corumbas”, em que a personagem Caçulinha
que estudou para ser normalista, professora, mas vinda de uma classe social inferior e vivendo à margem
da sociedade só conseguiu trabalho como operária fabril.

Nesse contexto, salienta-se o analfabetismo no país, pois tanto em “Gina” quanto em “Os Corumbas”,
mesmo com conotações diferentes, são trazidos personagens analfabetos. Vale ressaltar também a falta
de leis trabalhistas, Em ambas as obras aparecem situações em que as personagens encontram-se
desprovidas de qualquer amparo legal. E isso fica claro nas ações relatadas pelo personagem Pepino,
meio-irmão de Gina, para os que trabalham no circo, nas relatadas por Gina em sua tentativa de encontrar
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uma vaga condizente com sua formação, porém somente encontra miséria e assédio. E ainda, nos relatos
de Pedro Corumba e suas irmãs nas fábricas têxteis.

Com relação ao assédio sexual, percebe-se que nas duas obras esse fato é recorrente. Em “Gina” a
protagonista, por ser bonita e pobre, era sempre empurrada pelo sexo oposto a partir para o mundo da
prostituição, que segundo os homens era o caminho mais fácil para ascender socialmente. Já em “Os
Corumbas” as irmãs Corumba sofriam assédio constantemente pelos seus superiores no trabalho não
tendo o direito à defesa.

A prostituição é retratada nos romances como única forma de se conseguir comer, vestir e morar
dignamente, ou seja, a única porta que se abre para as moças pobres e sem muita instrução que
necessitam trabalhar.

No romance “Gina”, a prostituição já ocorria desde as veias maternas, pois D. Julica, mãe de Gina, se
prostituía despudoradamente na frente das filhas. Para ela a sobrevivência estava acima dos códigos
morais. Já para o casal Corumba, os alicerces da moralidade estão acima de tudo, até de sua
sobrevivência.

Nas obras em questão, a prostituição é trabalhada e vista de forma diferente, pois conforme a posição
geográfica e econômica em que se encontram os estados onde os fatos ocorreram, a prostituição
conota-se em: ascensão social ou degradação humana da mulher que perde a integridade moral, ou seja,
a virgindade. Em “Gina” a prostituição é tratada de maneira dual, em primeiro lugar, como uma forma de
ascender socialmente sem ter os privilégios dos aristocratas e ainda, como forma de subsistência e
decadência humana. Já em “Os Corumbas” a prostituição é tratada como a única forma de sobrevivência
para as mulheres que perderam a virgindade antes do casamento e não foram amparadas pelos “mal
feitores”.

A diferença geográfica de onde ocorreram as estórias de “Gina”, em São Paulo, e de “Os Corumbas”,
Aracaju-Sergipe, faz toda a diferença na visão distorcida sobre a mesma profissão. São Paulo é o estado
onde tudo acontece e chega primeiro no país, pressupõe-se que as pessoas deste estado trazem uma
mentalidade mais esclarecida, enquanto que em “Os Corumbas” os fatos acontecem em Sergipe, o menor
estado da federação, estado onde, possivelmente, os esclarecimentos e as novidades chegam em último
lugar. Provavelmente seja esta a explicação para que a prostituição seja vista de maneira tão divergente
entre os romances. Em “Os Corumbas”, a prostituição é vista como escárnio, doença contagiosa, a ponto
de uma prostituta não ter o direito de frequentar o mesmo ambiente que “uma mulher de bem” ou
respeitosa frequenta.

Nesse contexto, há entre “Gina” e “Os Corumbas” uma convergência, pois a prostituição em “Gina”, como
evidencia a última parte do livro, é tida como estigma, em que a protagonista vivia em uma cidade do
interior do Paraná, casada, numa vida familiar e corriqueira, até que seu passado é descoberto e as
pessoas que a respeitavam começam a evitá-la como se Gina portasse uma doença contagiosa.

1. CONCLUSÃO

Maria José Dupré, em sua obra “Gina”, retrata a prostituição de maneira divergente, ou seja, como forma
de ascensão social e de subsistência e degradação humana. Como ascensão social traz a personagem
Gina, que vinda de uma família pobre e sem perspectiva alcança a mais alta classe da pirâmide social,
Gina apesar de todos os preconceitos sofridos, inclusive pelos próprios filhos, termina a estória como uma
grande dama (senhora) da sociedade carioca. Porém, sua genitora é o modelo de subsistência e
degradação dessa profissão tão contraditória.

Amando Fontes, em sua obra “Os Corumbas”, retrata a prostituição de forma convergente, pois para ele
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não há ascensão social para a classe baixa. O meio é determinante.Ainda assim, há certa ascensão social
entre Caçulinha (alfabetizada) e as irmãs, Rosenda e Albertina, analfabetas. A caçula consegue emprego
melhor e a posição de “concubina” enquanto que as irmãs trabalham de forma braçal e após perderem a
virgindade são jogadas em um prostíbulo.

O tema da prostituição exposto nas obras “Gina” e “Os Corumbas” possibilita o professor de Língua
Portuguesa levar o aluno a expressar-se no contexto histórico e geográfico ao qual está inserido, e nesse
caso, no contexto sergipano. Propiciando, assim, uma intertextualidade entre a Língua Portuguesa e outras
disciplinas do currículo escolar.

Os conceitos morais, filosóficos e sociais contidos na referidas obras possibilitam ao professor de Língua
Portuguesa levar o aluno do lugar onde se encontra para outros lugares muito além da sua imaginação.
Pode-se dizer então que a literatura é utilizada nas aulas para ampliar os horizontes e o vocabulário do
discente possibilitando, com isso, ao aluno passar do micro para ao macro.

Fazendo uma analogia entra as obras em questão e a teoria do teólogo Leonardo Boff, Gina, a
protagonista do romance que leva seu nome, é uma águia, pois alça altos voos e as filhas Corumbas são
as galinhas que apenas ciscam no terreiro em que são colocadas e que jamais alçaram voo nenhum.
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