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RESUMO: Este artigo tem por objetivo fazer uma análise comparativa das personagens Gabriela, da obra
Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado, e Sinha Vitória, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, com
o intuito de observar entre ambas aspectos convergentes e divergentes, voltados para a feminilidade. Ao
mesmo tempo, pretende-se refletir sobre a construção do feminino nestas obras, fazendo uma abordagem
sobre a noção de gênero, família e dos arquétipos que permeiam as personagens supracitadas, além de
relatar alguns tumultos vivenciados por elas durante as narrativas, confirmando o poder da sociedade
patriarcal. Para um traçado mais nítido da trajetória feminina, este estudo fundamenta-se no pensamento
de autores que discutem a situação da mulher e suas transgressões na perspectiva da sociedade
patriarcal.

PALAVRAS–CHAVE: Condição Feminina, Transgressão, Estereótipos.

ABSTRACT: This article aims to make a comparative analysis of the characters Gabriela, the work
Gabriela, Clove and Cinnamon by Jorge Amado, and SinhaVitória, the book Barren Lives, by Graciliano, in
order to observe some aspects between both convergent and divergent , focused on femininity. At the
same time, we intend to reflect on the construction of the feminine in these works, making an approach to
the notion of gender, family and archetypes that permeate the characters above, in addition to reporting
some turmoil experienced by them during the narratives, confirming the power patriarchal society. For a
clearer path traced feminine, this study is based on the ideas of authors who discuss the status of women
and their transgressions in patriarchal society perspective.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho pretende analisar a condição feminina das personagens Gabriela, da obra “Gabriela, Cravo e
Canela” (1958), de Jorge Amado, e Sinha Vitória, da obra “Vidas Secas” (1938), de Graciliano Ramos, uma
vez que é perceptível nessas personagens a presença de algumas características semelhantes em relação
a sua origem, pois são retirantes do sertão assolado pela seca, desejando e buscando melhorias de vida
devido à posição social que ocupam sendo serviçais do lar, com costumes provincianos e sem
escolarização, representando assim, vários “personagens” nordestinos. Ambas levavam não apenas
trouxas e tralhas na cabeça, mas também a esperança existente e latente na alma feminina.

Publicado na segunda geração modernista, o romance do autor alagoano, retrata a saga de uma família de
retirantes do sertão nordestino, traçando um perfil da miséria humana, expressando, ainda, um maior
sentimento da terra nordestina. A figura de Sinha Vitória, nessa obra, representa a mulher guerreira,
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forte, que toma as iniciativas e incentiva a família a continuar persistindo na busca de uma vida mais
próspera. Já a obra do autor baiano, também pertencente ao Modernismo da segunda fase, relata a
história de Gabriela, uma retirante que, da mesma forma que Sinha Vitória, deseja alcançar uma melhoria
de vida. A história dessa personagem amadiana se passa em 1925, época em que o patriarcalismo e o
coronelismo imperavam na sociedade nordestina como reflexo de um Brasil ainda nos primeiros passos da
industrialização, o que permitiu, posteriormente, a inserção da mulher no mercado de trabalho, havendo
uma participação maior na sociedade.

Gabriela revela-se como uma precursora das ideias do movimento feminista do pós-guerra, no mundo, e
da industrialização em nosso país, pois possuía atitudes que iam além dos limites pré-estabelecidos na
época. A mulata, sinônimo de sensualidade e beleza, simboliza a transgressão ao sistema falocêntrico,
pois busca a liberdade, tendo atitudes mais liberais. Já Sinha Vitória, mulher de pouca comunicação,
expressa-se com monossílabos e possui atos mais recatados voltados para uma educação mais
conservadora. Em ambas as obras, há a presença da figura feminina representada por mulher forte,
batalhadora, persistente, as quais acreditam que terão uma vida mais confortável, uma vida melhor.

Gabriela, Cravo e Canela e Vidas Secas se fundem em aspectos similares, pois abordam sobre o Nordeste,
sua miséria; o meio em que vivem: árido, seco, rústico; a fome e os problemas dos retirantes que
abandonam sua terra natal para irem a outros ambientes em busca de melhores condições de vida,
percorrendo lugares a mercê da sorte, por acreditarem na concretização dos seus sonhos, dos seus
desejos.

CONDIÇÃO FEMININA X IMPOSIÇÕES SOCIAIS

Para discutir a respeito da condição feminina é válido lembrar que a mulher sempre teve presença
secundária dentro da nossa sociedade, estando voltada a atividades relacionadas somente ao âmbito
doméstico: cuidar da casa, dos filhos e do marido, sendo ainda dependente deste ou do pai. Qualquer ação
da mulher fora desse ambiente era rejeitada pela sociedade, que já possuía seus padrões
pré–estabelecidos envoltos de valores falocêntricos. Contudo, não se deve pensar que todas eram infelizes
com esta condição, pois atendiam aos ditames situacionais,não havendo a possibilidade de se construir
uma história própria que envolvesse opções e tomada de decisões a partir de seus desejos e de sua
constituição feminina. Frequentemente, esses desejos eram relegados a um segundo plano, em favor de
estereótipos a serem atendidos: ser recatada, cuidar da casa, do pai, marido ou filhos, obedecer ao
esposo.

A história da humanidade é marcada pelos registros feitos pelos mais fortes. As primeiras sociedades
foram marcadas pela necessidade de desenvolver a força física para sobreviver e superar os obstáculos
impostos pela natureza. Daí o homem, por ter uma estrutura anatômica mais resistente, acabou por se
colocar como defensor do lar contra feras e intempéries da natureza, fato facilmente observável também
nas pinturas rupestres, facilitando a criação e disseminação de estereótipos que romperam a Idade Média.
Nesse período, a mulher era classificada como um ser maléfico, pois transmitia atitudes negativas, levando
o homem a sua total destruição, surgindo outras denominações: bruxa, feiticeira, sedutora, criaturas
fracas e suscetíveis às tentações do diabo, logo, deveriam estar sempre sob o jugo masculino, esta era a
condição para ver-se protegida.

Ao sexo feminino não cabia o sentir, o guiar-se pelo coração, o sonhar em dar à sua vida um sentido de
felicidade a partir de uma sensibilidade própria. Exemplos clássicos de punição à mulher por ter construído
histórias contrárias às padronizadas pela época; por terem seguido o coração, são encontrados em Helena
de Tróia ao seguir o sedutor príncipe troiano Páris, por quem se apaixonara apesar de ser casada com o
rei espartano Menelau; em Ariadne, que se apaixona por Teseu e o ajuda a sair do Labirinto da ilha de
Creta e, mesmo assim, ele a abandona na ilha de Naxos.

Há ainda nos mitos babilônicos e hebraicos, a lenda de Lilith[2], mulher criada por Deus logo após Adão.
Como afirma Roberto Sicuteri (1990), desde seu nascimento Lilith é identificada com o demônio, nasce do
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pó, como Adão, mas de um pó impuro com fezes e imundícies. Ela não se deixava dominar por Adão,
questionando ou negando algumas ordens feitas por ele. Interrogava ao esposo a respeito da posição
assumida por ela na união carnal: - Por que devo deitar-me embaixo de ti Por que devo abrir-me sob teu
corpo - Por que ser dominada por você Contudo eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual!
(SICUTERI, 1990). Diante desses questionamentos, Adão age com indiferença e seu silêncio confirma a
subserviência a qual estava submetida à mulher.

Com a negação de Adão, Lilith afasta-se dele e passa a odiá-lo. Deus a manda voltar para o marido. Ela
não responde com a obediência, mas com a recusa.Então Jeová Deus manda em direção ao Mar Vermelho
uma formação de Anjos, os quais a transformam em demônios e espíritos malvados. Para satisfazer Adão,
triste por ter perdido a mulher, Deus manda para o lugar de Lilith, Eva, mulher submissa, matreira e sutil,
que usa de "persuasão" para fazer com que Adão coma do fruto proibido, aprendendo o prazer, mas
cometendo o "pecado original" e, desta forma, dando origem a todas as nossas desgraças.

Nota-se que este mito retrata bem a diferença entre a mulher transgressora, que tinha ideais de
igualdade, e a mulher submissa, que se coloca, por iniciativa própria, nesta situação de ser inferior e
obediente.

Isso também é perceptível nas personagens analisadas, ambas não conseguem transparecer as suas
vontades, pois a sociedade falocêntrica permitia, apenas, colocar os desejos do sexo masculino como
superiores e fundamentais. À mulher era apenas permitido aceitá-los como verdade absoluta, sem se
importar que os seus anseios fossem excluídos e classificados como sem importância.

As figuras femininas de Gabriela e Sinha Vitória representam a fragilidade e também a força de mulheres
sertanejas diante da dura realidade que a vida lhes proporcionou. É notável ao longo da narrativa a
dedicação que Sinha Vitória tinha com o marido e com os filhos, dedicação esta que era incondicional,
enfrentando juntos as piores dificuldades que um ser humano pode enfrentar, sem perder as esperanças
de que tudo iria passar e/ou melhorar. Já a personagem Gabriela, não era casada e não tinha filhos e, por
esse motivo, diferentemente de Sinha Vitória, era uma mulher que desde o momento em que se retirou da
sua terra natal teve que aprender a enfrentar sozinha os percalços encontrados ao longo da sua trajetória:
a saída da sua cidade até a sua chegada a Ilhéus.

No entanto, a mulata sensual se diferencia da dona de casa recatada etambém fiel esposa, características
perceptíveis na personagem de Graciliano Ramos. Por possuir dotes na cozinha, Gabriela foi contratada
por Nacib para trabalhar em sua casa. A partir desse contato, ela se envolve sexualmente com o seu
patrão, porém essa união não aconteceu por amor, e sim, por admiração. Já Nacib se encantou pela
beleza e sensualidade de Gabriela, o qual possuía um ciúme possessivo, não aceitando que ela
pertencesse a outro homem, tendo por ela um desejo carnal, um encantamento por sua beleza física,
como pode ser percebido neste excerto

Morena e tanto, essa sua empregada. Uns olhos, meu Deus... E da cor
queimada que ele gostava; Ela sorria, era de medo ou era para encorajar Tudo
podia ser, ela parecia uma criança, as coxas e os seios à mostra, como se não
visse mal naquilo, como se nada soubesse,daquelas coisas, fosse toda
inocência. (AMADO, 1986: 144).

Gabriela achava Nacib bonito e carinhoso e, por isso, gostava de dormir com ele. Seu envolvimento teve
um misto de admiração ao patrãoe paixão, havendo certa ingenuidade, o que pode ser comprovado
observando a sua origem e os seus “mínimos” desejos: “A vida era boa, bastava viver. Quentar-se ao sol,
tomar banho frio. Mastigar goiabas, comer manga espada, pimenta morder. Nas ruas andar, cantigas
cantar, com um moço dormir. Com outro moço sonhar” (AMADO, 1986: 204). Mesmo com essa imagem
da inocência feminina que Amado projeta em Gabriela, ela se torna uma mulher além de seu tempo,
contrapondo-se àquele modelo tradicional de mulher recatada, casável, dona do lar, representada por
Sinha Vitória. Contrariamente à Gabriela, a personagem de Vidas Secas se apresenta como uma
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mulher–mãe, mulher–esposa, ideal para o casamento, honrando seu marido, sendo sua companheira e
cuidadosa com os filhos, cumprindo, assim, de acordo com Rosana Patrício, com “suas atribuições
familiares”. Segundo a autora, “Cuidar de filhos é uma das formas de reter a mulher em casa, na vida
doméstica, mantendo-a ocupada.” (PATRÍCIO, 2006, p.30). Observa-se, nestas palavras, valores
presentes na sociedade patriarcal da época em que estão inseridas as personagens aqui analisadas, e as
transgressões a esse modelo de sociedade eram severamente punidas, uma vez que as mulheres que não
atendessem aos padrões tradicionais desse tempo, eram vistas como subversivas. Portanto, como
comenta Ivia Alves (2005) “as práticas sociais exigiam das mulheres um comportamento recatado, puro e
adequado a quem não tinha vivência de explorar sentimento ou experimentá-los, (sic) obrigando-as a uma
conduta de ocultamento de suas emoções.” Vale lembrar que algumas mulheres desse período, mesmo
cumprindo as imposições da sociedade e as vontades do marido, não se sentiam realizadas,
possuíamangústias e desilusões existenciais, as quais faziam parte da sua vida.

Primeiramente, o envolvimento de Nacib com Gabriela era somente carnal. No entanto, ele fica cada vez
mais envolvido e acostumado a sentir o cheiro de cravo e canela da mulata. De início, ele relutou por esse
sentimento, não querendo aceitar que “Ele a amava, era certo. De um amor sem limites, precisando dela
como da água, da comida, da cama para dormir...” (AMADO, 1986: p. 231).

Vale ressaltar que Gabriela não possuía desejos em se casar, em se tornar uma mulher comprometida,
ligada a padrões da época, os quais reforçavam aimportância do matrimônio, de ter compromisso e dividir
toda a sua vida com esse ser. Sua aspiração era exercer livremente sua sexualidade, sem ter que dar
satisfações a um possível “dono”. Para ela, o casamento não servia para moças que possuíam
comportamentos iguais aos seus:

[...] Seu Nacib era para casar com moça distinta, toda nos trinques, calçando
sapatos, meia de seda, usando perfume. Moça donzela, sem vício de homem.
Gabriela servia para cozinhar, a casa arrumar, a roupa lavar, com homem deitar.
Não velho e feio, não por dinheiro. Por gostar de deitar. (AMADO, 1986, p. 183.)

Nota-se que ela se sente inferior para assumir o papel de senhora, para atender e agir de acordo com os
hábitos exigidos pela sociedade Ilheense, tendo anseios simples e comuns: apenas queria sentir-se livre e
fazer tudo aquilo que a deixava feliz, sem pensar se era certo ou errado.

Em Vidas Secas, Sinha Vitória, ao contrário de Gabriela, possui qualidades paraexercer o papel de esposa
fiel e dedicada. É notável sua preocupação com os filhos e com o esposo, incentivando-os na busca por um
ambiente mais propício a uma vida mais confortável, com perspectivas de um futuro promissor e diferente
daquele vivido durante a sua longa e árdua caminhada.

Apesar da pouca comunicação de Sinha Vitória, observa-se que isso nãoa impede de verbalizar seus
pensamentos e suas ações, entretanto essa atitude não é frequente, pois ela se caracteriza como uma
mulher calada, introspectiva, limitada ao seu mundo interior, aos seus desejos, aos seus sonhos. Ao longo
de toda a narrativa, ela deixa transparecer o seu sonho de obter uma cama de couro idêntica ao do seu
Tomás da bolandeira, como é perceptível neste fragmento:

“...Era uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de sucupira
alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, e um
couro cru em cima , bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os
ossos...” (RAMOS, 2004, p. 45).

Esse bel-prazer de Sinha Vitória não era partilhado por seu marido, pois o mesmo acreditava que isso era
algo desnecessário, devendo a mulher se preocupar com coisas mais importantes, como cuidar da casa e
da família. Esse comportamento do marido demonstra seu conformismo, sua ausência de perspectivas de
obter uma vida mais deleitável e mais promissora. Porém, Sinha Vitória objetivava uma mudança de vida
que desse maior seguridade a sua família. Nesse contexto, a tão sonhada cama representa a ascensão
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social e a estabilidade dessa família de retirantes que tinha a esperança de encontrar um lugar produtivo,
onde pudessem viver com dignidade e conforto.

Mesmo fazendo parte do universo feminino, a personagem de Graciliano Ramosassume o papel que seria
designado ao sexo masculino. Isso é perceptível no momento em que ela, por possuir um certo domínio
matemático, descobre as artimanhas do patrão. Como o marido não consegue reivindicar seus direitos,
enquanto empregado, Sinha Vitória o orienta para contestar as contas feitas pelo patrão, já que não
poderia estar presente neste ato, por ser mulher e a esta não caberiam as questões financeiras. Todavia,
sua fala é deturpada por Fabiano que não consegue se expressar verbalmente nem reivindicar seus
direitos. Sua inteligência fica mais evidente quando ela percebe que a seca está voltando, fato que causou
ainda mais admiração de Fabiano por ela, pois o vaqueiro reconhecia a esperteza e as qualidades
inerentes àquela mulher, chegando a afirmar que: “...Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideias,
sim senhor, tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis encontrava saída.” (RAMOS, 2004, p. 109).
Contudo, todo o espaço pertencente à personagem se restringia a casa, prevalecendo, assim, a visão
falocêntrica.

Nesse sentido, o romance amadiano aborda também esse aspecto em que os desejos do sexo masculino
são classificados como superiores, essenciais, devendo ser seguidos e obedecidos. Com isso, cabia à
mulher satisfazê-los sem contestá-los, mesmo não concordando com eles, pois a ela não era dado o direito
de agir de forma similar ao homem. Após casar-se com Nacib, Gabriela vivencia situações que não
condizem com a sua personalidade independente, adversa às imposições feitas pela sociedade machista de
Ilhéus. Suas vontades são relegadas a segundo plano, ao serem tratadas como infantis. Como afirmava a
personagem dona Arminda, ela era “tola, tolona”, e, segundo um outro personagem, o Capitão, ela
possuía “alma de criança”. Sandra do Sacramento (2005) observa que “Gabriela, apesar de já ser uma
mulher adulta, tem um comportamento de criança, desprovida de qualquer valor”. Esse fato é comprovado
no momento em que ela queria ir ao circo e o marido a proíbe, dizendo que “circo era pra menino” e eles
iriam a uma Conferência que “era coisa fina”, valorizando e satisfazendo o seu desejo de Senhor,
reforçando que ela deveria se comportar como uma mulher de um comerciante bem sucedido e adquirir
hábitos das senhoras da alta sociedade. Nesse e em outros momentos, prevalecem a vontade, a ordem de
Nacib, eliminando, portanto, os anseios da esposa:

– Seu Nacib bem que podia ir amanhã com eu e com dona Arminda. Pra ver
Tuísca. Deixava o bar um tiquinho de tempo.

– Amanhã não dá jeito. Amanhã vamos os dois a uma Conferência. (AMADO,
1986, p. 253)

– Deixa eu ir no circo, seu Nacib. Só amanhã...

– Não vai, já lhe disse. Vai comigo à Conferência. E acabou-se. (AMADO, 1986, p.
255.)

Todas essas atitudes de repreensão ao comportamento inato de Gabriela, fazem-lhe sentir-se presa,
enjaulada, limitada a um ambiente de censura. Esse acontecimento faz-nos lembrar a passagem da obra
em que ela ganha um pássaro sofrê de Nacib, porém não se alegra em ver o animal preso, e numa atitude
ponderada, solta-o. Essa ação assemelha-se a sua vontade de se libertar, de voar em busca daquilo que
lhe traz felicidade, fazendo-lhe ser o que ela realmente é, de “ser simplesmente Gabriela”. Na verdade,
Gabriela nasceu para ser livre como o seu pássaro, não gostava de vê-lo preso, deixando isso claro em seu
pensamento “Quem se acostuma com viver preso”. Na modinha feita para Gabriela, observa-se a
impossibilidade de mudança na personagem de Jorge Amado: “Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou
sempre assim, sempre Gabriela.”[3]

É valido destacar que essa ânsia de liberdade também está presente em Sinha Vitória, pois queria se
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libertar do mundo em que vivia: o sertão nordestino, a seca, a fome, as perdas, as ordens de fazendeiros
exploradores e insensatos, a caminhadasem rumo, cansativa e ao mesmo tempo esperançosa em
encontrar um ambiente mais digno, onde “Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma
cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles.” (RAMOS, 2004, p. 126.). De certa
forma, Sinha Vitória também se sentia presa a uma terra seca, a uma vida miserável, isolada do mundo
social. Percebe-se que apesar do anseio de liberdade e o tipo de prisão serem diferentes, ambas
procuravam um motivo ou razão que as fizessem felizes.

Conforme exposto anteriormente, Gabriela não se satisfazia com a vida de casada, pois perdeu a liberdade
de fazer tudo que lhe agradava: andar de pés descalços, cantar e dançar à vontade, sair à rua, sorrir para
todos, enfim, não podia mais se portar como uma mulher descompromissada, pois agora era a “senhora
Saad”. Nacib passa, então, a fazer-lhe muitas exigências: “...Não fale alto, é feio. Sente-se direito, não
estenda as pernas, feche os joelhos. [...] Vamos hoje visitar a minha tia. Veja como se comporta. Por que
não usa suas jóias, comprei para quê” (AMADO, 1986, p. 289). No excerto abaixo, fica evidente a
insatisfação e, até mesmo, seu arrependimento por ter aceitado se unir a Nacib:

Por que casara com ela Era ruim ser casada, gostava não... Vestido bonito, o
armário cheio. Sapato apertado, mais de três pares. Até jóias lhe dava. [...] Do
que gostava não podia fazer... Roda na praça com Rosinha e Tuísca, não podia
fazer. Ir ao bar levando a marmita, não podia fazer. Rir pra seu Tonico, pra
Josué, pra seu Ari, seu Epaminondas Não podia fazer. Andar descalça no passeio
da casa, não podia fazer. Correr pela praia, todos os ventos em seus cabelos,
descabelada, os pés dentro d’água Não podia fazer. Rir quando tinha vontade,
fosse onde fosse, na frente dos outros, não podia fazer. Dizer o que lhe vinha na
boca, não podia fazer. Tudo quanto gostava, nada disso podia fazer. Era a
senhora Saad. Podia, não. Era ruim ser casada (AMADO, 1986, p. 293)

A partir das exigências de Nacib, Gabriela sente-se pressionada e forçada a representar o que ela não é e
a viver num mundo de aparências. Como um meio de evadir desse mundo superficial, a personagem
acaba cometendo o adultério com Tonico, o melhor amigo de seu esposo. É importante notar que o leitor
só descobre essa traição juntamente com Nacib e os outros personagens da história, uma vez que o autor
não deixa transparecer o momento exato da traição de Gabriela. Porém, numa leitura mais atenta,
percebe-se que essa infidelidade já acontecia mesmo antes dela se transformar na senhora Saad, como
fica evidente em uma das falas de Gabriela “... As outras, (coisas) fazia escondido, sem ele saber. Para
não ofendê-lo...” (AMADO, 1986, p. 294, grifo nosso). Mais adiante, na página 312, o personagem Chico
Moleza confessa a Nacib que essa traição já acontecia desde o momento em que ele a contratou no
mercado de escravos.

Portanto, pode-se inferir que esse fato caracteriza a transgressão da personagem ao ter uma atitude
ousada e corajosa, rompendo com as normas estabelecidas pela sociedade, assemelhando-se a figura
mitológica de Lilith, que também foi de encontro às regras falocêntricas. Porém, a atitude de Gabriela
demonstra a falta de noção diante dessas normas. A maneira como age e reage às diversas situações,
caracteriza-a como um misto de criança e menina-mulher, pois para ela é tudo muito natural, sem malícia,
agindo com espontaneidade, simplicidade e meiguice, encantando e conquistando a todos com o seu
perfume de cravo e sua cor de canela. É importante, ainda, salientar que essas atitudes paradoxais da
personagem amadiana faziam com que a sociedade de Ilhéus não a compreendesse, chegando a haver
questionamentos sobre o seu caráter. Isso é perceptível no capítulo “O amor de Gabriela”, momento em
que o Capitão pede explicações a João Fulgêncio sobre as ações incoerentes de Gabriela e este responde:
“ – Para que explicar Nada desejo explicar. Explicar é limitar. É impossível limitar Gabriela, dissecar sua
alma”. (AMADO, 1986, p. 319).

No capitulo intitulado “Do camarada do campo de batalha”, Jorge Amado se refere à Iansã, afirmando que
Gabriela é uma de suas filhas. Ela se assemelha a esse Orixá, muito famoso na religião de tradição
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africana, pois, assim como ele, a personagem é sensual e aguerrida por vocação, sabe ir à luta e defender
o que é seu, a batalha do dia-a-dia é a sua felicidade. Ela sabe conquistar, seja no fervor das guerras, seja
na arte do amor.

Contrariamente a Gabriela, Cravo e Canela, a narrativa Vidas Secas não deixa transparecer nenhum ato de
sensualidade entre Sinha Vitória e Fabiano, já que não há espaço para exposições de sentimento devido à
vida sofrida vivenciada por esses personagens, os quais não tinham diálogos extensos ou momentos de
intimidade. Somente no capítulo “Fuga“, o autor dá indícios de que há um olhar voltada para o físico de
Sinha Vitória:

Endireitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da
mulher. [...] Fabiano agradeceu a opinião dela e gabou-lhe as pernas grossas,
as nádegas volumosas, os peitos cheios. As bochechas de Sinha vitória
avermelharam-se e Fabiano repetiu com entusiasmo o elogio. Era. Estava boa,
estava taluda, poderia andar muito. (AMADO,1986, p. 120-121.)

À primeira vista, o texto poderia induzir o leitor a acreditar que Fabiano enxerga alguma sensualidade em
sua esposa, entretanto, descobre-se logo em seguida, que ele faz uma referência somente a sua
resistência física, admirando-a pela força que possui e a incentivando a continuar a caminhada. Com isso,
o autor confirma a sina desses retirantes, de perambular em busca de um lugar mais confortável e
propício à realização de seus anseios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As obras “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado e “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, demonstram
e retratam a luta existente no âmbito masculino e feminino, expondo atitudes e exigências determinadas
pela sociedade machista, a qual disseminava o patriarcalismo e a submissão do ser feminino em relação
ao sexo oposto.

Entretanto, essas narrativas, embora possuam e sejam relatadas por vozes masculinas, apresenta a figura
feminina afrontando e modificando valores arraigados na sociedade das décadas de 20 e 30 do século XX,
como forma de demonstrar as mudanças que começavam a prenunciar a emancipação da mulher.

Nessa perspectiva, apesar de sua condição de mulher negra, pertencente às camadas menos favorecidas,
Gabriela não se intimidava com a reação da sociedade patriarcal e conservadora. Ao contrário, tinha a
ousadia de confrontar a sociedade baiana, transpor os limites que lhe eram impostos, uma vez que suas
atitudes iam de encontro aos princípios pré-determinados pela sociedade da época.

Nota-se claramente, que ainda hoje a sociedadecontinua limitando e domesticando o comportamento do
gênero feminino. Isso é perceptível quando se pretende controlar os desejos e pensamentos da mulher por
meio de padrões de beleza tidos como modelos de perfeição estética, ou mesmo na divisão sexual de
trabalho e na delimitação de seus espaços de atuação.

Vale ressaltar que, assim como Gabriela, Sinha Vitória demonstra capacidade em assumir posições
pertencentes ao sexo masculino, desmistificando a ideia de que a mulher é um ser incapaz, fraco e
submisso. Essa personagem evidencia a sua origem: mulher nordestina, batalhadora e persistente na
busca de seus sonhos e de uma melhor condição de vida para ela e para a sua família.

Dessa forma, os romances prenunciam uma nova visão sobre as mulheres eseus papéis na sociedade, em
que as mesmas não aceitam ou permitem a prepotência da ordem patriarcal que lhe bloqueie qualquer
tentativa de liberdade social, econômica e sexual. Com isso, é válido inferir a necessidade de se repensar o
papel masculino e feminino de acordo com as mudanças sociais surgidas ao longo do tempo, redefinindo,
assim, os papéis atribuídos a ambos os sexos.
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