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IDEOLOGIA E SUBMISSÃO FEMININA NA OBRA OS CORUMBAS DE AMANDO FONTES: UM OLHAR DISCURSIVO

LUAN GAMA DE OLIVEIRA

EIXO: 15. ESTUDOS DA LINGUAGEM

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir a ideologia e a submissão feminina na literatura, através de estudos baseados na Análise do Discurso
de linha Francesa. O corpus é constituido de sequências de discursos femininos presentes na obra Os Corumbas (FONTES, 1937).
Primeiramente procura-se relacionar o período histórico à obra, buscando um apanhado de informações referentes ao cenário social das
primeiras décadas do século XX, posteriormente, percebe-se o destaque dado às personagens femininas, estas que fazem parte de um
meio social desfavorecido, principalmente as que conviviam no meio do operariado. A interdiscursividade e as formações discursivas se
propagam por toda obra, principalmente nas reproduções dos discursos em que há um grande peso ideológico.

Palavras-chave: Análise do Discurso, formações discursivas, literatura.

ABSTRACT This article aims to discuss the ideology and the feminine submission in the literature, through studies based on the Discourse
Analysis of French Line. The corpus is composed of sequences of feminine discourses present in the work Os Corumbas (FONTES, 1937).
Firstly, it is sought to relate the historical period to the work, searching for a collection of information referring to the social scene of the first
decades of the twentieth century, later, one can notice the prominence given to the female characters, which are part of a socially
disadvantaged environment, those who lived among the working class. Interdiscursivity and discursive formations propagate through every
work, especially in the reproductions of discourses in which there is a great ideological weight.

Keywords: Discourse analysis, discursive formations, literature.

INTRODUÇÃO

Tendo sua primeira publicação em 1933, o romance Os Corumbas, do escritor Amando Fontes, retrata toda a trajetória de uma família
interiorana do estado de Sergipe, que decide migrar para a capital, com o intuito de uma melhoria significativa em sua qualidade de vida,
tendo em vista a expectativa de novas oportunidades de trabalho com a ascenção industrial naquela moderna Aracaju do início do século
XX. Surge um novo período, que reflete o número estrondoso de mulheres que procuram empregos nas fábricas, pois há uma necessidade
crucial de ajudar com as despesas da casa, tais mulheres que antes apenas se dedicavam a trabalhos domésticos.

Destacam-se entre essas mulheres, as filhas de Geraldo Corumba, personagens que sofrerão diversas provações desde a sua chegada até
o trágico regresso dos seus pais. De acordo com os acontecimentos na obra, entrelaçados ao período histórico e social em destaque, a
nossa proposta é analisar, à luz da Análise do Discurso de linha francesa, os discursos femininos.

Este artigo tem por objetivo delinear as Condições de Produção dos discursos femininos sobre as mulheres na época em que foi publicado
o romance “Os Corumbas”, indicando, nas formações discursivas das personagens analisadas, aspectos de submissão proveniente de
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Formações Ideológicas patriarcais predominantes na sociedade sergipana que, a todo instante, via e tratava a mulher como objeto
idealizado, sexualizado, cujo papel social se restringia ao cuidado do lar, dos filhos e do marido, portanto, não sujeita a desvios ou “erros”.

Os procedimentos teóricos e metodológicos aplicados reforçaram os resultados alcançados, uma vez que são decorrentes da aplicação de
categorias e procedimentos da Análise de Discurso. Por meio do trabalho empreendido, constatou-se que, apesar da ocorrência de
discursos femininos predominantemente relacionados à ideologia patriarcal, existiam também aqueles que contestavam essa submissão
total, dando tonalidades de força e opinião feminina.

DESENVOLVIMENTO

Este artigo tem como “corpus” sequências discursivas de personagens femininas da obra literária Os Corumbas, do escritor Amando Fontes
(1937) e tendo como base para os estudos os conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, explicitados através dos postulados de
Michel Pêcheux (1990), Orlandi (2005) e Maingueneau (2006, 2008). Utilizamos, também, estudos da história de Sergipe para melhor
entender o momento em que a obra foi escrita, bem como para delinear as Condições de Produção dos discursos nela presentes. Além
disso, recorremos também a estudiosos da literatura, para melhor entendimento da produção literária.

O Romance Industrial

Levando-se em consideração o período histórico em que a obra Os Corumbas foi criada, é possível sinalizar que esta faz parte de uma
seleção de romances considerados como industriais, tais que visavam mostrar a realidade social da época sob uma visão literária. Os
intelectuais desse período procuravam unir o real ao ficcional, vivenciado geralmente em fábricas, assim sendo possível a criação de obras
que viriam a ser de cunho histórico. As obras de Amando Fontes retratavam, principalmente, a vida diária das mulheres numa sociedade
predominantemente patriarcal, onde a exclusão do feminino era evidente.

Passamos a compreender melhor esse período, apelando para o que nos diz (SANTOS, 2012, p. 3):

Devido ao caráter do ensaio histórico, a obra “Os Corumbas” foi escolhida como fonte para se entender o dia a
dia das mulheres operárias em Aracaju. O livro, apesar de ser literatura, logo entendida como ficção, possui
aspectos históricos que representam a sociedade fabril do início do século XX. Amando Fontes é um produto do
seu tempo e ele o retratou em suas obras (SANTOS, 2012, p.3).

Análise do discurso de linha francesa

A Análise de Discurso surge na França, no final da década de 1960, tendo como fundadores Jean Dubois e Michel Pêcheux (1938-1983),
linguista e filósofo respectivamente, sendo este a maior referência nos estudos de análise em linha francesa. Conhecimento recente, a
Análise de Discurso nasce da intersecção com outras áreas do conhecimento: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Na conjuntura em
que a Análise de Discurso emergiu, cujo estudo era fruto de pesquisas na França e em países francófonos, sua proposta era a de “pensar a
relação entre o ideológico e a Linguística, evitando reduzir o discurso à análise da língua ou, ao contrário, de dissolver o discurso no
ideológico” (MAINGUENEAU, 2006 [1998], p.70).

O objeto de estudo da AD é o discurso, entendida como “uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição histórica permite definir como um
espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 2008, p. 15). A concepção de “língua”, até então tomada como um sistema
abstrato pela Linguística, sofre um deslocamento: passa a ser considerada na sua relação com o mundo, “com maneiras de significar, com
homens falando, considerando a produção de sentidos como parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma
determinada forma da sociedade” (ORLANDI, 2005, p.16).

Condições de produção do discurso
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Segundo Orlandi (2005, p.30), “as condições de produção compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação”. De acordo com a
autora, pode-se considerar as condições de produção em sentido estrito ou amplo. Em sentido estrito, deve-se pensar nas condições como
as possibilidades de discurso no momento da enunciação, o contexto imediato em que se pode observar as relações sociais e os sujeitos
envolvidos. Em um sentido mais amplo do conceito, é preciso considerar o contexto sócio-histórico em que os sujeitos estão envolvidos, as
formações ideológicas e a memória discursiva.

Formação ideológica e formação discursiva.

Para que possamos compreender os modos de funcionamento do discurso, são essenciais os conceitos de formação discursiva e formação
ideológica.

O sujeito, em sua relação de poder e dominação sobre o outro, impelido pelas condições sócio-históricas em que está inserido, ocupa uma
determinada posição no discurso, de modo que essa posição regulará o que pode e deve ser dito em determinadas conjuntura. Esse
conjunto de dizeres regulados pelo sujeito é o que se vai chamar formação discursiva.

Em outras palavras, conforme Pêcheux (1990, p.102 apud MAINGUENEAU, 2006 [1998], p.68)

‘Toda ‘formação social, passível de se caracterizar por uma certa relação entre classes sociais implica na
existência de “posições políticas e ideológicas, que não são o feito de indivíduos, mas que se organizam em
formações que mantém entre si relações de antagonismo, de aliança ou de dominação’.

As formações ideológicas, por sua vez:

[...] incluem uma ou várias formações discursivas interligadas, que determinam o que pode e deve ser dito [...] a
partir de uma posição dada numa conjuntura dada [...]“as palavras mudam de sentido passando de uma
formação discursiva a outra” (Op. citado, p.68).

A EXPOSIÇÃO E SUBMISSÃO DO FEMININO NO MBITO INDUSTRIAL E SOCIAL

Para a realização deste trabalho, em que buscamos delinear a submissão da mulher em obras sergipanas do início do século XX, é
imprescindível que um primeiro passo seja dado: o de restituir o papel simbólico atribuído ao sexo feminino, oferecendo-lhe o espaço
sempre negado pelas diversas formas da nossa sociedade que, instituída em um modelo masculino, destinava às mulheres um papel
secundário, privado, responsável pela constituição da família e pelo manutenção de um espaço doméstico, alheio aos acontecimentos
referente à sociedade.

Considerando os papéis sociais atribuídos às mulheres no decorrer do tempo, o que ocorre, no entanto, quando elas se insurgem contra a
posição a que são relegadas, quando buscam ocupar um papel que não lhes era oferecido por direito, quando passam a ocupar um espaço
que era predominantemente masculino, ainda assim, negado socialmente Sabe-se que muitas protagonizaram cenas de resistência,
mesmo que pequenas, à sociedade patriarcal, seja indispondo-se contra o sitema, seja pela forma de sustento direto de sua família até o
desejo de assumir o martírio em suas vidas por terem fugido de uma conduta dita como correta pelos parâmetros machistas impostos pela
sociedade.

Entretanto, quando nos deparamos com a narrativa sobre o trabalho da mulher fora de casa, presentes nos livros de história, raramente
encontramos traços do envolvimento direto dessas mulheres, por exemplo, no comando das fábricas. Este fato produzido pelas narrativas
parece resultar de uma história que se centra exclusivamente na figura do homem, produzindo uma “exclusão das relações de gênero”, nas
palavras de Rago (1997, p. 581 e 582):

As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos negócios eram sempre muito grandes,
independentemente da classe social a que pertencessem. Da variação salarial à intimidação física, da
desqualificação intelectual ao assedio sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para
ingressar em um campo definido – pelos homens – como naturalmente masculino. Esses obstáculos não se
limitavam ao processo de produção; começavam pela própria hostilidade com que o trabalho feminino fora do lar
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era tratado no interior da família. 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 trabalhar fora e obter êxito em suas profissões.

Já no ambiente doméstico, as mulheres que optavam pelo trabalho nas fábricas eram “mal vistas” pela sociedade, muitas vezes motivo de
exposição para a família, uma vez que se prestavam ao trabalho nas fábricas não estavam mais aptas para o casamento, o espaço íntimo
do lar e o papel materno na constituição da família.

Seguindo os ensinamentos de Augusto Comte, os membros do Apostolado Positivista do Brasil entendiam que a
mulher não deveria possuir dinheiro – um objeto sujo, degradante e essencialmente masculino, portanto,
contrário à sua natureza. A mulher deveria se restringir ao seu “espaço natural”, o lar, evitando toda sorte de
contato e atividades que pudesse atraí-las para o mundo público. A medicina fundamentava essas concepções
em bases científicas, mostrando que o crânio feminino, assim como toda a sua constituição biológica, fixava o
destino da mulher: ser mãe e viver no lar, abnegadamente cuidando da família. Muitos repetiam convictos os
argumentos do médico italiano Cesare Lombroso: “O amor da mulher pelo homem não é um sentimento de
origem sexual, mas uma forma destes devotamentos que se desenvolvem entre um ser inferior e um ser
superior” (RAGO, 1997, p. 592).

Uma questão importante relacionada ao movimento feminino no início do século XX diz respeito às formas de assédio a que eram
submetidas no ambiente de trabalho. À mulher não cabia apenas as privações já impostas dentro de casa, como também a violência
psicológica.

É interessante que se observe o modo como as formas de assédio desempenham seu papel sobre o corpo feminino. Por meio da violência
simbólica que se realiza através de humilhações, torturas psicológicas e abusos sexuais, busca-se apagar toda e qualquer traço de
feminilidade da mulher, tornando-a um ser fragilizado, sem identidade. Coincidentemente, este apagamento do feminino, as narrativas
históricas e as relações sociais pareciam já ter feito – e o fazem – se considerarmos os âmbitos das diferentes formas de discurso.

METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, coletamos, inicialmente, discursos referentes à submissão feminina na obra Os Corumbas, do Escritor
Amando Fontes. Até que se pudesse constatar a ocorrência de tais fatos, foi necessário diversas leituras e estudos históricos que
permeiam a obra. Em seguida, investigamos, à luz da abordagem teórica e dos procedimentos metodológicos da Análise de Discurso de
linha francesa, o discurso das mulheres no corpus coletado, buscando delinear um panorama das condições de produção dos discursos,
valendo-se da memória coletiva da história do Brasil e de Sergipe. Depois de selecionado o corpus, analisamos as formações discursivas
com o intuito de evidenciar as diversas formas de submissão e desigualdade do feminino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os Corumbas.

A obra do escritor Amando Fontes, intitulado de Os Corumbas, teve sua primeira publicação em 1933, retratando a vida de uma família
interiorana que passa por diversas provações na capital do estado de Segipe. O romance segue representando o operariado da época,
motrando desde as maiores desigualdades sociais até uma submissão dos mais pobres perante os mais ricos.

Uma das características que marcam a obra em estudo são as formações discursivas inscritas em uma formação ideológica patriarcal, mais
especificamente de cunho machista. Em decorrência disto, compreende-se o caráter crítico da obra em questão, embora encontremos
alguns discursos filiados a ideologias mais igualitárias, como notamos nos discursos analisados. Este fenômeno aponta para uma
heterogeneidade dos discursos manifestos, evidenciando a presença de formações ideológicas que coocorrem a com formação patriarcal.
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A obra conta com uma gama de discursos, sendo em sua grande maioria de mulheres, a exemplo de Sá Joseja, Albertina, Rosenda e
Caçulinha que desempenham um papel especial nos discursos presentes neste trabalho.

Evidencia-se também, em decorrência da ideologia patriarcal que permeia a obra em estudo, um caráter crítico, mais especificamente nos
trechos que diminuem a mulher da época, o que se comprova ao analisarmos o teor de alguns dos discursos presentes, cujo objetivo
apresenta-se como um instrumento para conduzir seus leitores a perceber a presença feminina como algo submisso.

Nota-se que a visão passada pelo romance é uma crítica à sociedade fabril e masculinizada, onde as mulheres
são “sufocadas”. Além disso, elas aparecem como frágeis e repletas de ilusões, e que, ao final, sucumbem aos
encantos dos homens. Enfim, as mulheres são postas em uma imagem negativa, pois isso é um argumento para
se explicar o contexto da época em que o escritor sergipano estava inserido. (SANTOS, 2012, p. 04).

O estudo em questão caracteriza “Os Corumbas” como uma obra que veio para criticar o meio social da época, expressando de forma clara
as mazelas de uma sociedade totalmente desigual e machista.

De posse da obra, coletamos os discursos a serem analisados e distribuímos na seguinte ordem:

Submissão da mulher no
ambiente doméstico e de
trabalho.

Inferiorização da mulher.

ANÁLISE DOS DISCURSOS FEMININOS

SEQUÊNCIA DISCURSIVA 1: Submissão da mulher no ambiente doméstico e de trabalho.

“- Eh! Zefa! Estou com fome. Bote aí alguma coisa pro velho mastigar.

Sá Josefa não tardou, com um pedaço de charque assado e um pouco de feijão aguado no fundo de uma tigela.

Geraldo sentou-se à mesa. E não havia dado começo ainda à refeição, quando bateram fortemente na porta da rua.

- Zefa-gritou ele à mulher, que trabalhava na cozinha. – Estão batendo aí. Vá ver que a porta está fechada.

Sá Jozefa foi abrir e recuou, num movimento de espanto, ao defrontar-se com Albertina.

A rapariga transpôs o batente sem dizer uma palavra para a mãe. Atravessou, estabanada, o estreito corredor. Chegando à sala de jantar,
deixou-se cair num tamborete, os cotovelos fincados na mesa, a cabeça apoiada entre os dois punhos.

Decorrido o primeiro instante de surpresa, Geraldo passou a interrogá-la, curioso e inquieto. Ela porém não respondia. Tinha o olhar
cravado num ponto vago do horizonte. Fazia tremer nervosamente uma das pernas. E sua respiração era curta e desigual.

Sá Josefa então aproximou-se e, áspera, insistiu:

- O que é que você tem, menina Parece doida!... O que foi que aconteceu Vamos, fale!

A moça ainda permaneceu silenciosa e parada alguns momentos. E quando, num grande esforço, tentou explicar, as lágrimas saltaram-lhe
dos olhos, quatro e quatro, presa de uma crise de choro violenta.

Estupefatos, os velhos não desfitavam a vista dela. Era a primeira vez que a viam chorando por tal forma.
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As duas meninas também se tinham acercado, numa curiosidade cheia de espanto.

Afinal, logo que pôde se exprimir, Albertina contou tudo loquazmente, atirando uma palavra atrás da outra. Às vezes entrecortava a
narrativa para dar passagem a um soluço profundo, que a fazia estremecer.

- Foi Misael, o contramestre da minha seção... Miseravel! Ele não gosta de mim, porque eu não sou como as outras, que lhe dão
confiança... Safado! Uma vez me deu uma palmada nas cadeiras. Mas eu desgracei logo com ele. Gritei-lhe no focinho: “Atrevido! Moleque!
Vá bater na tua mãe , peste!” O povo todo viu... Êle ficou danado comigo, e por isso vive de prevenção... Hoje, só porque eu cheguei um
bocadinho mais tarde - ainda não tinha fechado o portão – o infame disse que eu não entrava neste quarto. E veio logo com enxerimentos:
“Se eu quisesse esperar por ele, de noite, no Beco da Cerimonia...” Nem deixei que ele acabasse. Dispamparei, xinguei tudo, e vim
m’embora...Com toda certeza agora o miserável vai da parte de mim... Tambem, eu que me importo! Não volto mais pra trabalhar naquele
inferno. Não volto, não volto pronto!” (FONTES, 1937, p 24 e 25).

Esta primeira sequência discursiva, foi retirada da Obra Os Corumbas, na segunda parte do livro. Neste momento do romance é
evidenciada a submissão feminina no ambiente doméstico e logo após no ambiente de trabalho. Amando Fontes deixa subentendido na
narrativa sobre a força do homem perante a mulher.

É necessário que tenhamos uma noção básica do significado do termo “patriarcal”, tal que é caracterizado por (GOLDNER, 1895) como:
“Cabe destacar que o patriaracado não designa o poder do pai, mas dos homens, ou do masculino enquanto categoria social”.

Inicialmente, atentemo-nos aos primeiros diálogos recorrentes do trecho analisado, momentos que expressam o papel de serventia da
mulher referente ao lar. O diálogo de Geraldo e Josefa, em decorrência de sua forma, acaba por sugerir que a mulher deverá servir o
homem, que se estabelece como sujeito no papel do marido: “Eh! Zefa! Estou com fome. Bote aí alguma coisa pro velho
mastigar.”(FONTES, 1937, p. 24).

O discurso machista, proveniente de uma formação discursiva patriarcal pode ser evidenciado desde o seu uso a partir do processo
envolvendo as paráfrases, pois independente das palavras que fossem usadas para caracterizar a situação os sentidos seriam os mesmos.

Fundamentando-se em ORLANDI (2005), podemos ter uma premissa do que os discursos implicam no texto, e o que é preciso para a
identificação e caracterização dos mesmos: “Constrói um objeto discursivo em que já está considerado o esquecimento número 2
(Repetição formal), desefazendo a ilusão de que aquilo que foi só poderia ser dito daquela forma.”

Recorrendo à realidade que era vivida naqueles tempos, Amando Fontes narra sobre como viviam as mulheres, e como funcionava a vida
delas em seus lares. Era como se já tivessem um destino traçado, tal destino que as deixariam submissas aos homens que arrodeavam a
sua vida.

Dando seguimento ao trecho, o autor narra um ato que acontece posteriormente ao episódio da serventia doméstica, faz-se interessante
observar a forma como Amando Fontes se exprime, de uma forma clara e numa riqueza de detalhes: “A moça ainda permaneceu silenciosa
e parada alguns momentos. E quando, num grande esforço, tentou explicar, as lágrimas saltaram-lhe dos olhos, quatro e quatro, presa de
uma crise de choro violenta. (FONTES, 1937).” O ato posterior será esclarecido mais a frente no romance, mas é perceptível que o
acontecimento ainda não revelado causou um transtorno imenso para a personagem, pois estava em prantos. Revelando o que sucedera
toda aquela lástima, a personagem conta aos pais o motivo:

Foi Misael, o contramestre da minha seção... Miseravel! Ele não gosta de mim, porque eu não sou como as
outras, que lhe dão confiança... Safado! Uma vez me deu uma palmada nas cadeiras. Mas eu desgracei logo
com ele. Gritei-lhe no focinho: “Atrevido! Moleque! Vá bater na tua mãe , peste!” O povo todo viu... Êle ficou
danado comigo, e por isso vive de prevenção... Hoje, só porque eu cheguei um bocadinho mais tarde - ainda
não tinha fechado o portão – o infame disse que eu não entrava neste quarto. E veio logo com enxerimentos:
“Se eu quisesse esperar por ele, de noite, no Beco da Cerimonia...” Nem deixei que ele acabasse. Dispamparei,
xinguei tudo, e vim m’embora...Com toda certeza agora o miserável vai da parte de mim... Tambem, eu que me
importo! Não volto mais pra trabalhar naquele inferno. Não volto, não volto pronto!” (FONTES, 1937, p 24 e 25).

Cabe aqui ressaltar a riqueza de detalhes do trecho que a a personagem descreve o abuso de cunho sexual sofrido no trabalho. Amando
Fontes, organiza as palavras de uma forma que explicita o poder do homem sobre a mulher, pois na situação é preciso levar em conta que
o homem não só usa de sua posição de “contramestre”, mas se faz superior pelo simples fato de está se dirigindo a uma mulher, pobre e
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operária.

Devemos ressaltar também, que parte do trecho em que a personagem Albertina reage aos assédios do Misael, o personagem sente-se
ofendido em sua posição de homem, tal fato que pode ser exposto no seguinte trecho: “O povo todo viu... Êle ficou danado comigo, e por
isso vive de prevenção...” (FONTES, 1937). Numa sociedade masculinizada e fabril, uma reação do feminino é algo que não é esperado,
principalmente quando o acontecimento é visto por outras pessoas, em sua maioria mulheres. Era como se a imagem do homem fosse
diminuida, como se mesmo por um instante ocorresse uma virada que daria voz à mulher.

É necessário uma visão histórica de como o sujeito “homem” age e pensa sobre o sujeito “mulher”, tal que é feita, e caracteriza-se assim:

Através dos tempos, e das mais diversas culturas, as mulheres, desde meninas são educadas para
responderem às necessidades dos homens e não às suas próprias. Há crenças sexistas de que os homens têm
fortes necessidades sexuais e que não podem se controlar, devendo ser satisfeitos em todas as suas
necessidades, mesmo às sexuais, às quais mulheres (e crianças) devem atender. (NARVAZ, 2005).

Se considerarmos a inscrição do discurso em que a personagem Albertina é exposta à ideologia machista, é possível que depreendamos
algumas das várias circunstâncias que se apresentariam como um esclarecimento para um debate mais caloroso sobre o assunto. Da
relação do discurso histórico de que os homens devem exercer ordens perante as mulheres com o discurso patriarcal que concebe a
mulher como ser do lar e submissa ao homem. É partindo desses pressupostos marcados na história e no social que se compreende a
recusa dos sujeitos (femininos) em se posicionarem sobre tais questões sob o risco de serem expostos no meio social e, por consequência,
serem punidos.

É desta forma, portanto, que as FD vão aparcecendo: “(...) outros dizeres aí observados dão as delimitações das formações discursivas,
que intervêm, fazendo as palavras significarem de maneira x ou y” (ORLANDI, 2005), daí um trabalho cuidadoso com o que se diz, a forma
de se inscrever em formações discursivas presentes no social da época, obrigando os sujeitos a se significarem de poucas maneiras, por
meios de outras palavras.

SEQUÊNCIA DISCURSIVA 2: A INFERIORIZAÇÃO DA MULHER.

(...) Ficara convencida, desde a véspera, que o seu caso não tinha nenhuma solução. Estava perdida para sempre!

“Casar-mesmo que se não tivesse dado o que se dera. – Zeca não o faria nunca. Tudo nele desde o primeiro instante, fora só falsidade e
fingimento. Jamais lhe tivera um grande amor. Sempre fora seu intuito e seu desejo-sabia-o agora muito bem! Tomá-la para amante,
desfrutá-la sem possibilidade e sem perigo, até quando bem lhe parecesse! Mas se enganar muito a seu respeito. A isso, ela, Caçulinha,
nunca se haveria de prestar! Se precisasse para viver, de dar-se a alguém, escolheria outro qualquer. A ele, nunca!”

Foram esses desoladores pensamentos que arrastaram Caçulinha àquele pranto.

Levou chorando um largo tempo. Afinal, mais serenada, levantou-se, vestiu a camisa de dormir, e recolheu-se debaixo das cobertas.
Porém, ao invés do sono indesejado, teve a mente povoada das mais trsites reflexões para o futuro.

Via: a sua mocidade sacrificada para sempre; o decorrer tedioso de uma existência sem qualquer finalidade; e, por cima de tudo, aquele
segredo infamante a acompanhá-la... Julgou-se inutilizada de todo para a vida. Uma tristeza imensa encheu-lhe a alma. E novamente as
lágrimas começaram a descer-lhe pelas faces.

No sequência discursiva acima, o escritor Amando Fontes narra a situação da personagem “Caçulinha”, a mais nova das filhas dos
Corumbas. É interessante observar as primeiras palavras do autor acerca dos acontecimentos ocorridos com a personagem: “(...) Ficara
convencida, desde a véspera, que o seu caso não tinha nenhuma solução. Estava perdida para sempre!”(FONTES, 1937). É levado em
consideração pelas condições de produção do discurso, que o ato sexual era de crucial importância na época para que se pudesse
conseguir um casamento, tal que a própria mulher se sente inferiorizada e “inútil” perante a perda da virgindade.

No primeiro trecho, o discurso do autor referente às conclusões da personagem Caçulinha sobre o seu relacionamento que acabara de ter
fim, por conta do ato sexual consumado e consequentemente a perca da sua virgindade antes do casamento, logo, somos remetidos a
pensar num conceito antigo, apoiado em ideologias cristãs: A mulher como símbolo de pureza e virtude, deverá submeter-se aos homens
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somente após ao casamento. A Bíblia como propagadora de formações ideológicas cristãs é clara referente a isso: “Pois isto é o que Deus
quer, ...que rejeiteis a fornicação.” (1 Tessalonicenses 4:3.). A fornicação se faz referente ao sexo antes do casamento.

Ao analisar o fragmento destacado, bem como a posição do autor ao narrar a situação, depreende-se formações discursivas em que se
inscreve a ideologia cristã, adentrando uma formação discursiva patriarcal, envolta ao pensamento de que a mulher deverá manter-se pura
e “intocada até o casamento”. Ante o quadro do medo de uma possível repressão, a personagem, expressa claramente que teme as
represálias em decorrência dos seus atos.

A sociedade concebe o casamento como essencial para a formação das famílias, e posterior a esse pensamento era dado o previlégio ao
homem de ser o coordenador dessa instituição, tal como “protetor e dominador”: Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem é
dotado do previlégio de dominar todos os seres vivos, ao qual é prescrito que subjugue, a terra, o céu, o mar e todas as criaturas. (Bíblia de
Jerusalém, 2003).

Sem um homem com quem pudesse casar, a personagem Caçulinha viu-se em um pranto que a acompanhou durante toda a madrugada:
“Foram esses desoladores pensamentos que arrastaram Caçulinha àquele pranto.” (FONTES, 1937). O sofrimento representado através do
choro e o medo de como suceder a partir daquele momento.

Apoiando-se em uma análise baseada nos conceitos da AD, podemos expressar que a personagem Caçulinha é frágil recorrente de uma
formação discursiva machista que a inferioriza. Assim visando um “rebaixamento” do feminino, o homem através disso faz com que a
personagem pense não ser autosuficiente, impondo toda uma carga ideológica sobre a tal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A década de 30 representada pela obra de Amando Fontes, sem dúvidas, pode ser considerada um dos momentos de maior
vulnerabilidade social da história de Sergipe. Tendo como seguimento regional, uma pobreza desmedida, onde é possível notar que a carga
ideológica e social descarregada, principalmente, nas mulheres explicita ainda mais a sua submissão e inferiorização perante uma
sociedade altamente machista.

Homens e mulheres, em sua maioria mulheres, iam sofrendo diariamente nas fábricas do seguimento têxtil, árduas jornadas de trabalho em
ambientes sem as mínimas condições estruturais e de segurança, seus salários mal davam para suprir as necessidades mais básicas, e na
medida em que o tempo passava, estariam expostos desde problemas de saúde, até os mais diversos tipos de exploração vindo dos seus
patrões.

A maioria das mulheres aceitavam o seu lugar. O discurso, por sua vez, evidenciava a voz machista, sobretudo nos homens que se dirigiam
às mulheres do romance, como se pôde observar nos segmentos discursivos analisados.

Por meio do trabalho empreendido, constatou-se que, os discursos femininos portam de uma carga ideológica, que as submetem aos mais
diversos extremismos, sempre apoiados em Formações Discursivas patriarcais, que seguem linearmente durante quase todo o Romance,
que finda por explicitar totalmente o poder do machismo na Sociedade Aracajuana na década de 30.
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