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RESUMO

Este artigo pretende discutir as relações de gênero e subordinação na obra literária de Alina Paim A
sombra do patriarca, publicada em 1950. Considerando as abordagens teóricas concernentes aos estudos
de gênero de Elódia Xavier, Antônio de Pádua Dias da Silva, Margareth Rago e Judith Butler perpassando
pelo tema da família, recorrente na escrita feminina, como instituição que historicamente apresenta um
modelo hierárquico de subordinação. Paim constrói em sua narrativa uma nova identidade feminina
discutindo novas perspectivas diante de fatos da vida. Incluindo a literatura como ferramenta de debate
social. A autora coloca em evidência a voz feminina, com personagens que fogem do perfil esperado pela
sociedade, mostrando a identidade como um processo de produção.
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This article aims to discuss the gender relations and subordination in the literary work of Alina Paim - The
shadow of the patriarch - published in 1950. Considering the theoretical approach concerning the gender
studies of Elodia Xavier, Anthony of Padua Dias da Silva, Margareth Rago and Judith Butler permeating the
family theme, recurring in the writing of women, as an institution that historically has a hierarchical
subordination standard. Paim builds her narrative in a new female identity discussing new perspectives on
the facts of life. Including literature like a tool for social debate. The author highlights the female voice,
with characters fleeing the profile expected by society, showing the identity as a production process.

Keywords: Gender, Subordination, Literature.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho buscou fazer uma análise da obra A sombra do patriarca, publicada em 1950, da
escritora Alina Paim. Natural de Sergipe, esta escritora traça na obra elencada o cenário nordestino da
década de 30, no qual é possível perceber identidades que permanecem à margem da sociedade da época
e que naturalizam comportamentos atribuindo o que seria próprio do masculino e feminino, mas ao
mesmo tempo traz personagens que transgridem o convencional, descaracterizando o sujeito numa
proposta de mudança.

Nesse sentido, este artigo pretendeu discutir as relações de gênero e subordinação na obra literária de
Paim. Para elucidar a proposta, fez-se necessário recorrer às abordagens teóricas concernentes aos
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estudos de gênero de Elódia Xavier, Antônio de Pádua Dias da Silva, Margareth Rago e Judith Butler
perpassando pelo tema da família, recorrente na escrita feminina, como instituição que historicamente
apresenta um modelo hierárquico de subordinação.

Nesta perspectiva, as relações sociais sempre determinaram o comportamento masculino e feminino, são
normas que direcionam o pensamento, a forma de agir, falar, se comunicar, entre outros aspectos do ser
humano considerando apenas o biológico. Atentos a essas normas, pesquisadores começaram a questionar
o que até então era natural. Nessa perspectiva, os estudos das relações de gênero promovem a discussão
sobre o papel masculino e feminino na sociedade diante do modelo de reprodução imposto pela cultura.
Conforme afirma Silva: “gênero é a distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e a
dimensão biológica dos seres humanos” (2010, p. 85). Dessa forma, as concepções de masculino e
feminino são entendidas:

Como duas categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas
quais todos os seres humanos são classificados formam, dentro de cada cultura,
um sistema de gênero, um sistema simbólico de significações ou um sistema que
relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais
(DE LAURETIS, 1994, p. 211).

Será tomado como exemplo o modelo de família estabelecido na cultura ocidental que segundo Elódia
Xavier “tem como ponto de partida o modelo patriarcal” (2007, p. 120) algo que foi trazido pelos
colonizadores e que ainda permeia a cultura moderna, com espaços rigidamente marcados e regulados
pela hierarquia.

Nesse sentido, o sistema familiar do patriarcado impõe uma subordinação dos demais ao maior membro, o
homem. A rigidez imposta pelo poder patriarca marca a cultura em que o masculino não é somente
diferente do feminino, mas nessa relação a esfera da superioridade masculina é valorizada. De acordo com
Mariano e Silva “o homem com sua virilidade amedronta a fragilidade característica das mulheres
subalternas ao estereótipo masculino” (MARIANO e SILVA, 2005, p. 1).

A família nesse contexto reafirma a posição dos homens e das mulheres na sociedade, realizando “a
mediação da alienação, porque ela reproduz e reforça as relações sociais de produção, dando a base para
que a ideologia frutifique e garanta a reprodução destas” (IASI apud CARVALHAL, 2003, p. 112).

Percebe-se assim que a subordinação da mulher no espaço privado da família, através da discussão sexual
das funções, é algo que ganha resistência na própria estrutura, o que coaduna com o pensamento de
Xavier que coloca então “a família como um lugar de adestramento para a adequação social” (2007, p.
119).

As vozes oprimidas por esse sistema falocêntrico ganham relevância no contexto da escrita feminina que
passa a denunciar as experiências vividas e caracterizar esses espaços próprio da mulher, a partir de um
olhar intimista e revelador.

Basta a leitura de vários textos de autoria feminina para se perceber a
recorrência do tema família. Voltados, sobretudo para o espaço doméstico,
privado, as mulheres, ao construírem seu universo ficcional, priorizam as relações
familiares, “os laços de família”, citando Clarice Lispector. Esses laços, protetores
e constritivos, são, frequentemente, elementos estruturantes dos conflitos
narrados. (XAVIER, 2007, p. 119)

Não será explorado aqui o sexo da escrita, mas a temática que é relevante na escrita das mulheres.
Sabemos que a construção da subjetividade do sujeito passa por fatores que envolvem o psicológico, o
social e o cultural. Considerando esses aspectos, a escrita feminina ganha forma proporcionado através
das vivências impostas exclusivamente a elas.
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Ao longo da história, as mulheres condicionadas ao espaço do lar e sem condições materiais de
escreverem, pois quando escreviam usavam pseudônimos, ao se revelarem assinam contra a sociedade
falocêntrica e a favor das questões femininas “pois é o universo da esfera privada, seja do lar ou do corpo
e a linguagem desse universo, a oralidade, os monólogos, os diálogos banais que compõe a marca
fundamental e fundante da escrita feminina” (SILVA, 2010, p. 34).

A produção literária das mulheres vem com a ideia de questionar os lugares delas na sociedade e das
imposições de fragilidade em suas personalidades, o que vai marcar e fundamentar a escrita feminina. A
diferença na escrita produzida por mulheres está em sua particularidade, pois somente elas podem falar
intimamente do seu espaço, de suas dores, amores, narrando a própria condição, é a subjetividade na
escrita.

É possível identificar essas características nos romances de Alina Paim, uma escritora sergipana natural da
cidade de Estância que está fora do cânone literário, mas que tem uma contribuição significativa na luta
por direitos iguais em especial na defesa da causa feminista. A maioria de suas obras apresenta mulheres
que subvertem o sistema falocêntrico, predominando nas narrativas um contexto familiar sempre em
conflito. No início de sua carreira como escritora teve o apoio técnico de Graciliano Ramos, o que
impulsionou outras produções. O compromisso com a problemática da mulher no contexto social e
psicológico é notório na escrita de Paim, que dá prioridade as personagens feministas.

A exemplo de Estrada da Liberdade (1944), em seu primeiro romance a escritora traz um cenário típico da
época para as moças que desejavam manter o padrão imposto pela cultura machista, a história se passa
em um convento na cidade de Salvador, Bahia, a protagonista é uma professora que, órfã de pai e mãe,
tinha apenas como saída torna-se esposa submissa mas ultrapassa essa condição, enfrentando a dura
realidade de sua profissão na periferia baiana, mostrando-se uma mulher forte. Assim como Ester, a
personagem que narra Sol do Meio-dia (1961), a narrativa é ambientada na pensão de D. Beatriz, neste
espaço observa-se as características de diversas identidades femininas, mas a de Ester não se assemelha
a delas, defensora do partido comunista e da liberdade de expressão da mulher. Já no livro A correnteza
(1979), Alina Paim estreia uma personagem diferente do perfil encontrado em suas obras anteriores, no
processo de autoconhecimento, Isabel se ver excluída da sociedade por seu temperamento hostil e
realidade social vivenciada.

A obra A sombra do patriarca apresenta características da escrita feminina e traz uma personagem ousada
para a época, que não aceita a inferioridade imposta, colocando-se contra o patriarcalismo. A tradição é
rompida através do comportamento da personagem principal em que o determinismo não influencia nas
suas ações, mas ela irá modificar a realidade de mulheres que permitiam a fragilidade em relação ao
patriarca.

A história começa com o afastamento de Raquel, narradora-protagonista, de sua cidade rumo à Usina
Fortaleza, utilizando os recursos da memória a partir dos relatos de seu pai em que mesmo após vinte e
oito anos “sua recordação ainda conservava uma força capaz de transtornar-lhe os hábitos, substituindo a
tranquilidade por uma expectativa que muito se aproximava da angústia” (PAIM, 1950 p. 11). Mesmo com
todas as más recordações de humilhação durante a estádia na Usina algo ainda forçava a visita do Alfredo
“submissão – hábito que lhe ficara do passado” (PAIM, 1950, p. 14).

O hábito de Alfredo legitima a posição de Tio Ramiro a quem é destinada a sua submissão. Algo que o
deixa refém das vontades impostas pelo patriarca mesmo estando distante dele. Este consentimento é um
ação que reforça a autoridade patriarcal, o medo e a tradição é perceptível, pois a ação de ir até a
Fazenda Fortaleza não é uma declaração de vontade pessoal.

Entendemos submissão nesse contexto, como um ato ou efeito de outorgar o poder do outro através de
uma relação de renúncia de sua própria vontade e consentimento sem opção para questionar, delegando a
si mesmo a obrigação de obedecer.
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Compreende-se que o poder deve se concentrar apenas no Tio Ramiro, pois as outras pessoas não têm o
direito de contradizer aos mínimos detalhes de suas ordens: “- Tio Ramiro é exigente, repara as menores
coisas e não perdoa a mais leve contradição” (1950, p. 12). Interpretando Witting, Butler, para explicar a
ação de falar como um ato de poder que simultaneamente se traduz em respeito e igualdade em relação
ao outro, afirma:

A linguagem tem uma possibilidade dupla: pode ser usada para afirmar a
universalidade verdadeira e inclusiva das pessoas, ou pode instituir uma
hierarquia em que somente algumas pessoas são elegíveis para falar, e outras,
em virtude de sua exclusão do ponto de vista universal, não podem “falar” sem
desautorizar simultaneamente sua fala (BUTLER, 2003, p. 174).

A exclusão das demais pessoas na narrativa de Alina Paim é explicada pelo poder do Patriarca, que através
de “estruturas historicamente contingentes, caracterizadas como heterossexuais e compulsórias, as quais
distribuem aos homens os direitos de fala plena e autorizada, negando-os às mulheres” (BUTLER, 2003, p.
167). Assim faz Ramiro, que “penetra nas casas de sopapo, envelhece as mulheres prematuramente e
mina a vida das crianças. Age semeando a miséria, sugando as energias, matando as esperança,
reduzindo todas à passividade e ao silêncio” (PAIM, 1950, p. 32).

Todavia na narrativa constata-se que esse direito não é só negado às mulheres, o poder coercitivo do Tio
Ramiro é a sombra que atinge também a todos que estão ligados a ele de alguma forma, ao passo que
podemos discutir nesse contexto a desconstrução do gênero proposta por Butler que desmitifica a
naturalidade do sexo e a construção social do gênero, dizendo que “talvez o sexo sempre tenha sido o
gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER,
2003, p. 25).

A subordinação de Alfredo, de Oliveira e até mesmo de Abelardo que tem promessa de fazer engenharia
apenas para agradar ao avô, mostra a influência do patriarca na formação das identidades desses
personagens que mesmo sendo homens, que de acordo com a matriz cultural de gênero são superiores,
tem que aceitar as imposições do dono da Fortaleza.

Nesse caminho, as leis e a política de funcionamento da Usina Fortaleza impedem que seja tomada outra
atitude que não fosse a submissão, a solução seria encontrada:

Se as identidades deixassem de ser fixas como premissas de um silogismo
político, e se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de
práticas derivadas dos supostos interesses de sujeitos prontos, uma nova
configuração política surgiria certamente das ruínas da antiga (BUTLER, 2003, p.
213).

A presença de Raquel provocará essas mudanças e desmitificará as identidades que para os moradores da
Usina Fortaleza são tidas como fixas e imutáveis, o motivo é logo desvendado por ela, conforme
fragmento abaixo:

As primeiras horas de liberdade se encarregavam de desvendar-me os
verdadeiros fios da meada, que ligavam os fatos e mantinham unidos todos
aqueles seres diferentes. Uma submissão lhes ditava como norma de conduta o
fingimento.

Cada um se via obrigado a esconder seu próprio pensamento, a responder o que
devia e não o que no íntimo julgava certo. (PAIM, 1950, p. 19)

Teresa, filha do Patriarca, entrega-se totalmente às vontades do pai, sempre vigilante ao comportamento
das filhas, ensina as meninas a serem boas donas de casa e regula e contorna cada fala do filho Abelardo,
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a fim de satisfazer a vontade do seu progenitor. Teresa apresenta um pensamento que reforça a condição
da mulher como um gênero submisso:

A mulher, sem alguém que a sustente nas dificuldades, sem um punho forte que a
domine, não pode ser feliz. A mulher foi feita para obedecer, sua vontade foi
talhada para curvar-se diante de outra mais forte (PAIM, 1950, p. 39).

A enunciação de Teresa revela que para ela a identidade feminina é uma essência, a condição de ser
mulher é um fato da natureza que a deixa numa situação permanente de submissão, ao ser mais forte, o
homem. Entretanto sua conduta perante o esposo não é de subalternidade, o que coloca suas ações na
narrativa em contradição.

O discurso da filha do patriarca não é reforçado pela protagonista, que não se coloca apenas como um
receptor que não dá retorno às ideias de Teresa. Raquel se põe na contramão das ideias defendidas pela
prima, enfrentando-a:

- Nesse ponto não concordo com você, Teresa. A mulher pode ter personalidade e
não precisa apagar-se diante do marido. Se o homem souber que tem a seu lado
uma companheira que possui opinião própria, capaz de agir guiada pelo raciocínio
e de ter iniciativa diante de uma situação difícil, sentirá respeito pela esposa, terá
o prazer de consultá-la antes de resolver seus negócios, e, neste caso, além das
relações conjugais, existirá um poderoso laço de camaradagem cimentado na
união (PAIM, 1950, p. 39).

O pensamento da personagem central problematiza e desconstrói a fala de Teresa, que apresenta uma
única possibilidade de vivência feminina naturalizando essa condição que consente ao masculino o poder.
A protagonista fala de uma mulher com personalidade, que tem voz ativa, que contribui, de uma relação
em que masculino e feminino tem os mesmo direitos. A partir dessa reflexão tem-se uma nova
representação da identidade da mulher, pois:

A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja da natureza,
seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente.
A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica,
transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma
construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato
performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente,
inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A
identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas
conexões com relações de poder (SILVA 2000, p. 96).

São essas estreitas conexões de relações de poder, que no romance A sombra do patriarca, legitimam as
ações do Senhor do Engenho, o medo de ir contra as ordens dele, coloca a todos como reféns de sua
vontade. A destemida Raquel está mesmo disposta a não só mostrar para aquelas pessoas que elas podem
ter opinião e construir sua identidade, mas que também podem desafiar o Tio Ramiro. Assim ela faz
durante um diálogo travado com o tio, sobre a possibilidade de ter escolhido advocacia e não ter cursado o
Curso Normal por imposição do pai, tornando-se professora. O senhor do engenho responde com um
bravo “- Impossível” (1950, p. 46), afirmando que algumas profissões não são próprias para as mulheres,
ela responde diante do olhar de reprovação de todos que:

- A mulher pode competir com o homem e vencer qualquer coisa para que tenha
vocação. Pode ser médica, advogada e até engenheira, apesar das dúvidas de
muitos homens sobre suas aptidões para a matemática (PAIM, 1950, p. 46).

O tempo que ocorre o relato ficcional da obra é a década de 30 e o espaço da narrativa é o Nordeste
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brasileiro, ao passo que possamos analisar o que ocorria no Brasil nessa época e como eram tratadas as
mulheres. Existia um modelo de mulher a ser seguido, com ações voltadas ao lar e desvalorizada
profissionalmente.

Em qualquer caso, o campo de atuação da mulher fora do lar circunscreveu-se ao
de ajudante, assistente, ou seja, a uma função de subordinação a um chefe
masculino em atividades que a colocaram desde sempre à margem de qualquer
processo decisório (RAGO, 1997, p. 65).

O discurso de Raquel está à frente do seu tempo, fugindo do padrão de comportamento imposto à mulher
da época que forjava uma representação simbólica de mulher frágil. É através deste discurso que ela irá
ganhar uma aliada, Leonor, a neta do patriarca. Esta também não concorda com as ações do Senhor
Feudal - codinome atribuído ao avô por razões das ações do patriarca com todos a sua volta - e pensa em
fugir das amarras da Fortaleza, pois neste lugar seus desejos não são realizados e seus passos são
rigorosamente controlados.

- E hoje, Raquel, quando você disse tudo aquilo a vovô, senti-me menos só,
compreendi que podia confiar. O que mais me custa nesta casa é ficar calada, há
momentos em que tenho medo de sufocar, de abrir a boca e estragar tudo (PAIM,
1950, p. 49).

A cumplicidade entre Raquel e Leonor irá proporcionar a trama novas aventuras em busca da reconstrução
de novas identidades. Aos poucos Leonor irá falar mais de seus desejos, planos, de sua personalidade, de
seus amores. Um desses é o pai, a quem ela tem grande apreço e tem medo de contar-lhe seus planos,
pois ele é submisso a vontade da mãe, Tereza. Inconformada com a vida levada por Oliveira na
casa-grande, Leonor conta a prima que seu pai nem sempre foi assim “houve um período em sua vida em
que teve vontade própria, alimentou projetos, e quem já foi capaz uma vez poderá começar de novo”
(PAIM, 1950, p. 48). Ela mantém a esperança de que o pai tenha novamente a liberdade de expressão.

A história mostra que a subordinação é algo que é propiciado pela cultura, o ambiente social, o contexto
em que se está inserido, as condições subjetivas da narrativa irão revelar como as representações de
masculinidades e feminilidades se estabelecem. Mesmo apresentando um poder superior masculino, esse
poder não é visto em outros homens na narrativa, pelo contrário:

Via a sombra do patriarca alongar-se mais ainda, estendendo-se além da família,
abrangendo milhares de vidas. Descia como um manto de opressão sobre os
homens (...) Age semeando a miséria, sugando as energias, matando as
esperanças, reduzindo todas à passividade e ao silêncio (PAIM, 1950, p. 32).

Percebe-se aqui o gênero como um fenômeno inconstante e contextual, que não denotaria um ser
substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e
historicamente convergentes (BUTLER apud RODRIGUES, 2005, p. 180).

Encontra-se no romance uma desconstrução do gênero, como uma estrutura binária, as características
ditas como femininas e masculinas são desnaturalizadas e contestadas. Ao tempo que as mulheres têm
que ser submissas, a narrativa apresenta Teresa que oprime o marido, esse também não questiona as
ordens e humilhações do Senhor Feudal. Outro personagem masculino tem sua liberdade de escolha
retirada, Abelardo, que dedica seu tempo para agradar ao avô, por influência da mãe. A história relata o
regime de escravidão que outros homens também são submetidos e as condições miseráveis que famílias
vivem.

Compreendi que além de dominar a família e as centenas de pessoas que lhe
povoavam as terras, a sombra do patriarca se estendia sobre a justiça e a religião
porque a cadeia e a igreja de Santa Clara estavam encravadas na Usina Fortaleza
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como ostras num rochedo (PAIM, 1950, p. 258).

As construções das identidades no espaço da narrativa são influenciadas pelo poder de Ramiro, pelo
discurso patriarcal imposto sem direito de resposta, ao passo que:

As condições que possibilitam a afirmação do “eu” são providas pela estrutura de
significação, pelas normas que regulam a invocação legítima ou ilegítima desse
pronome, pelas práticas que estabelecem os termos de inteligibilidade pelos quais
ele pode circular (BUTLER, 2003, p. 207).

As referências desse eu movido pela anseio de liberdade na narrativa é encontrado nas personagens
Donana, avó de Raquel e a professora de Leonor, D. Gertrudes. Estas completam o quadro de mulheres no
romance que não aceitam as imposições patriarcais de submissão. Donana, mesmo estando viúva e oito
filhos para criar irá “recusar o auxílio de Ramiro para não ser obrigada a dobrar-se” (PAIM, 1950, p. 133).
As ideias de D. Gertrudes influenciam as ações de Leonor ao longo da história e participa na construção da
identidade revolucionária da prima de Raquel. Assim Leonor declara sobre a professora: “D. Gertrudes
ensinou-me muitas coisas, e entre elas o direito que tenho de ser dona de minha vida” (PAIM, 1950, p.
50).

Os ensinamentos de D. Gertrudes propõe a saída do campo da passividade diante das regras impostas
pelas normas sociais, através da revolta. Não é necessário aceitar calado o que lhe incomoda, viver o
tempo todo guiado pelas ideias do outro. A professora diz que:

As criaturas andam às cegas, levadas pelas outras no escuro, até o momento em
que se rebelam. A revolta é como uma luz que de repente se acendesse nas
trevas. Quem vê essa chama enxerga o caminho, não precisa mais de guias
(PAIM, 1950, P. 50).

O discurso de D. Gertrudes se alia ao contexto histórico e social da luta travada pelas mulheres em busca
do espaço próprio, que mostra novas possibilidades para elas, fugindo das rédeas do patriarca e dos
padrões tradicionais de comportamento feminino. Assim, A Sombra do Patriarca é um rompimento da
tradição de submissão que desconstroem a ideia da mulher fora dos moldes do sexo frágil.

Por fim, na sociedade patriarcal, a tradição legitima a dominação gerando o poder absoluto diante dos
subordinados. No romance elencado, Alina Paim coloca em evidência a voz feminina, contra esse modelo
cultural binário. Descaracterizando o que é próprio do homem e da mulher, com personagens que fogem
do perfil esperado pela sociedade mostrando que as identidades não são fixas, elas se moldam de acordo
com espaço e vivência proposto. Mais do que uma busca pela liberdade, a saga de Raquel, narradora
protagonista da história, é uma luta social que também contribui para o processo de autoconhecimento
fora dos padrões patriarcais.

Numa perspectiva de desconstrução, Paim rompe com o espaço do lar destinado a mulher, construindo em
sua narrativa uma nova identidade feminina à frente do seu tempo, que se insere e se impõe em uma
sociedade falocêntrica. Esta sergipana recria assim um mundo ficcional que representa a realidade da
época, sendo possível discutir novas perspectivas diante de fatos da vida. Incluindo a literatura como
ferramenta de debate social.

CONCLUSÃO

Alina Paim soma sua obra A sombra do patriarca na participação das mulheres escritoras de Sergipe com
um tema que propõe a discussão das relações de gênero no contexto literário. Considerando o ambiente
da narrativa e as características da escrita feminina que traz uma personagem ousada para a época, que
não aceita a inferioridade imposta, colocando-se contra o patriarcalismo. A tradição é rompida através do
comportamento da personagem principal, a Raquel, em que o determinismo não influencia nas suas ações,
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mas ela ver uma oportunidade de modificar as identidades que são consideradas fixas e imutáveis no
padrão de cultura tradicional.

É nessa proposta de mudança que a narrativa se prolonga, proporcionando o debate e a desconstrução do
conceito de gênero, desnaturalizando e contestando a estrutura binária de feminino e masculino. Os
princípios de igualdade de diretos encontrados na personalidade de Raquel, impulsionam ainda mais seu
desejo por libertar as pessoas da submissão do patriarca.

A análise do sujeito feminino, na literatura e na sociedade irá permeia a discussão que contesta o poder
patriarcal, desnaturalizando a cultura machista que formam os valores que são encontrados no discurso
social. Através de uma nova forma de representar a mulher, Alina Paim desconstrói o mito do sexo frágil
apresentando uma mulher com forte potencial em que a insegurança não faz parte de seu perfil e ainda
ela influencia outras mulheres a saírem de um ambiente onde suas vozes eram silenciadas e apenas a
vontade do patriarca era acatada.

O pensamento feminista de Alina Paim traduzido na narrativa do romance dá voz para aqueles que sempre
foram excluídos, que não ganhavam significado em suas ações sendo submetidos a uma realidade
desprezível.
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