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“[...] Lá, na tessitura da floresta primitiva, 
Onde os olhos de Deus chegam já tão cansados, 

A seringueira é a dadivosa mãe caritativa 
Dos flagelados, 

Dos desesperados 
Bandeirantes da fome e da desgraça. 

Vede, como é humana! Vede! 
Lá está, oferecendo os seios fartos a quem passa, 

Maltrapilha e sem nome, 
Pela estrada. 

– Ela dá de comer a quem temfome! 
– Ela dá de beber a quem temsede! 

Há de ter alma e coração como as mulheres boas 
E fecundas. Mães carinhosas 

Que amamentaram muitos filhos pequeninos. 
E as outras árvores, na mata perfumada, 
Devem beijar a frança a trifólia benfazeja, 
Linda e seivosa irmã das casteloas... [...]” 

 
 

O seringal e o seringueiro (1956), de Arthur Cezar F. Reis 
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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como ponto de partida a coletânea de contos Histórias de Submundo, 
publicada no ano de 1960 por Arthur Engrácio, a partir da representação da Literatura 
pós-colonial, no contexto da Amazônia. O corpus de estudo desta pesquisa foi a 
representação da mulher em dois contos da obra supracitada: A Revolta e Cláudia e o 
uso de demais contos na análise de  cunho teórico sobre o feminismo e o espaço da 
mulher na sociedade quanto a seu local de fala. O objetivo desta dissertação foi de  
analisar algumas características de revide e a resistência do sujeito feminino, sobretudo 
nos contos mencionados, pertencentes a coletânea de contosHistórias de Submundo, 
de Arthur Engrácio. E como objetivos específicos: observar a representação de revide 
e resistência feminina na obra, ao encontro com as questões sociais vividas pelas 
mulheres, suas experiências nesse campo que é visto como meramente masculino;  
representar como ocorre a posição de sujeito inferior nos seringais; verificar o processo 
comportamental das mulheres nos seringais. Como linha metodológica o trabalho se 
apoia na pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo dialogando com a representação 
e a interpretação das teorias de feminismo, revide e resistência, com foco na teoria 
literária, sobretudo no contexto pós- colonial. Com isso, o embasamento teórico se 
apóia em: Histórias de Submundo (1960) de Arthur Engrácio, Pode o Subalterno Falar? 
(2010) de Spivack, Seringal (2007) de Miguel Jerônimo Ferrante, Terra Caída (2007) 
de José Potyguara, entre outros. Com efeito, os resultados demonstram que a mulher 
é vista pela ótica de Arthur Engrácio, como um ser degradante e subalterna, embora 
em alguns contos ele traz uma mulher mais ousada e destemida. 
 
Palavras-chave: Mulher, Revide e Resistência, Feminismo, Seringal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TATAGIBA, Daniela Mendonça da Silva. WOMAN IN THE SERINGAL: A POST-
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ABSTRACT 

This paper has as its starting point the collection of short stories Histórias de Submundo, 
published in 1960 by Arthur Engrácio, based on the representation of post-colonial 
Literature, in the Amazon context. The corpus of study of this research was the 
representation of women in two tales from the aforementioned collection: A Revolta and 
Cláudia and the use of other short stories in the analysis of theoretical nature about 
feminism and the space of women in society regarding their place of speech. The 
objective of this thesis was to analyse some characteristics of retaliation and the 
resistance of the female subject, especially in the stories mentioned, belonging to the 
collection of stories Histórias de Submundo, by Arthur Engrácio. And as a specific 
objective: observing the representation of retaliation and female resistance in the work, 
meeting the social issues experienced by women, their experiences in this field that is 
seen as merely male; representing how the position of inferior subject occurs in the 
seringais (rubber plantations); verifying the behavioral process of women in the 
seringais. As a methodological line, we rely on qualitative bibliographic research 
dialoguing with the representation and interpretation of the theories of feminism, 
retaliation and resistance, with a focus on literary theory, especially in the post-colonial 
context. Thus, the theoretical basis is based on: Histórias de Submundo (1960) by 
Arthur Engrácio, Pode o Subalterno Falar? (2010) by Spivack, Seringal (2007) by Miguel 
Jerônimo Ferrante, Terra Caída (2007) by José Potyguara, among others. Indeed, the 
results demonstrate that the woman is seen from the perspective of Arthur Engrácio, as 
a degrading and subordinate being, although in some stories he brings a more daring 
and fearless woman. 

Keywords: Woman, Retaliation and Resistance, Feminism, Seringais. 
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1. REFLEXÕES INICIAS 

 
 

Os estudos pós-coloniais podem ser utilizados como instrumento para estudar 

o cenário cultural produzido a contar do início da colonização, até a atualidade 

(ASHCROFT et. al., 1998). Com base nesta contextualização, tais estudos objetivam 

analisar por meio de novas epistemologias a realidade sócio-cultural de determinada 

sociedade, bem como as representações nas artes plásticas, esferas políticas e 

ideológicas como a religião, por exemplo, nos discursos sociais, entre outros. É 

considerado um estudo contra as formas e o processo de colonização. 

Nesse sentido, uns dos primeiros escritores a traçar os estudos – coloniais foi 

Edward Said em seu livro Orientalismo, que aborda uma visão ocidentalizada, em 

relação ao oriente, no que concerne aos aspectos de soberania cultural.  

E não podemos esquecer de outros grandes autores como: Fanon, Spyvak, 

Ashcroft, Hall e Bhabha, que contribuíram significativamente para este estudo. As 

contribuições das correntes de teoria feminista, também deram grande ímpeto ao pós-

colonialismo, por traçar questões de colonialidade em relação à condição das 

mulheres em seu contexto sócio-cultural. 

Com base nessa contextualização, no que concerne à presença da mulher na 

literatura, muitas delas têm tido um papel fundamental na arte da escrita literária, ainda 

que, quando se trata dos clássicos, os nomes de escritores masculinos surgem 

imediatamente em nossas mentes, pois a figura da mulher sempre gerou discussões 

polêmicas, por uma visão idealizada da mulher no tocante à sociedade.  

Lage (2010, p.12), salienta, que “a história foi por um bom tempo escrita no 

masculino, uma vastidão de objetos, coisas e sujeitos ficaram soterrados, como o caso 

das das mulheres, do negro, do índio,  entre outras.[...]”. Nesse sentido, apontamos 

a discussão que se tem acerca da presença da mulher na literatura, pois ao longo da 

história, elas sempre foram excluídas do cânone literário. 

Nesse prisma, no mundo artístico e cultural até por questões históricas, as 

mulheres permaneceram à sombra dos homens, mesmo assim, elas estiveram 

sempre marcando presença. Sabemos que a figura da mulher sempre gerou estudos 

polêmicos quer seja na literatura quer seja nas questões sociais, não só dela enquanto 

figura subalterna, mas também como figura ousada e astuta, o que sugere debates 

importantes sobre o papel da mulher na sociedade. 
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Dessa forma, ao falarmos da presença feminina nos seringais, objeto de 

análise dessa pesquisa, nos propomos analisar a mulher no contexto amazônico, 

sobretudo a mulher do seringal, do lugar que ela ocupava as relações sociais e 

familiares, a atuação da mulher do seringueiro na colonização, a sua importância, 

imposição junto ao marido, em dois contos da coletânea da obra Histórias de 

Submundo, A Revolta e Cláudia de Arthur Engrácio, (1960). Destacamos também, o 

uso de demais contos na análise teórica sobre o feminismo e o espaço da mulher na 

sociedade quanto o seu local de fala. 

Assim sendo, o objetivo geral dessa dissertação é: Analisar o revide e  a 

resistência do sujeito feminino em Histórias de Submundo, de Arthur Engrácio, (1960). 

Para atingirmos a essa pretensão partiremos dos seguintes objetivos específicos: 

Observar a representação de revide e resistência feminina na obra, ao encontro com 

as questões sociais vividas por elas, suas experiências nesse campo que é visto como 

meramente masculino;  representar como ocorre a posição de sujeito inferior nos 

seringais; verificar o processo comportamental das mulheres nos seringais. 

Para alcançar os objetivos propostos contaremos os estudos de revide e 

resistência bem como, o patriarcalismo encucado nos contos faremos uso de 

fragmentos da obra estudada, tendo como norte as apreciações dos discursos de 

críticos pós-coloniais. Essa dissertação terá caráter bibliográfico, de cunho qualitativo. 

Após o entendimento das teorias foram analisadas a coletânea de contos, e desses 

contos extraídos, fatos que possam sustentar o aporte teórico apresentado, dando 

foco, sobretudo, à atuação dos personagens que dão vida à narrativa. 

A dissertação conta com a seguinte estrutura: a primeira seção tem como 

título “O seringal”, que traz um breve olhar sobre a Amazônia durante o ciclo da 

borracha, reflete sobre o cotidiano e aspectos culturais de homens e mulheres dos 

seringais. Diversos assuntos como: sexualidade, moda, estilo de vida, casamento, 

feitiçaria, religião, mulheres que preferiram viver nas comarcas, nos centros urbanos, 

mulheres que adentraram na mata, que viveram à sombra dos coronéis, relações 

conjugais, à violência dentro dosseringais, à fuga das índias que sofreram grandes 

perseguições, e outras funções exercidas pelas mulheres. 

Na segunda seção o título é “O revide de Arthur Engrácio: vida, obra e crítica”, 

são relatados dados do autor, como: sua trajetória literária, sua vida, as reflexões de 

suas obras, a representação da figura feminina nos contos do autor, nascimento do 

Clube da Madrugada, fundadores do Clube da Madrugada, um breve comentário dos 
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doze contos apresentados no livro Histórias de Submundo. 

Por sua vez, a terceira seção tem o título Revide ou Resistência? na qual 

serão sublinhados a teoria de revide ou resistência com citações comprobatórias, as 

diversas formas de revide como: física, armada, revide silenciado, revide discursivo, 

revide através da mímica e outros. Serão analisados também, a presença feminina 

dentro dos contos, a sua participação, obscuridade e seu papel nas esferas sociais. 

Em linhas gerais, compreender o papel da mulher nas estruturas sociais era 

e continua sendo um desafio por levar em consideração a sua posição enquanto 

sujeito subalterno. Assim como resultado, vimos como a mulher em Arthur Engrácio é 

representada por várias facetas, bem como degradante e subalterna, embora em 

alguns contos ele traz uma mulher mais ousada e destemida. 
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1. SEÇÃO I: OSERINGAL 
 
1.1 A Amazônia: retalho do ciclo da borracha 
 
 

Desde a chegada dos europeus, a região amazônica tem sido um grande 

palco de perdas e danos, devido à sua exuberante, misteriosa e rica floresta que 

acabou sendo alvo dos colonizadores e extrativistas. Com isso, segundo Neide 

Gondim (2007), desde muito tempo os recursos naturais desta terra, a Amazônia 

foram engajados em esforços de exploração, extração de riquezas, violação cultural. 

Ainda de acordo com Neide Gondim, em seu livro A Invenção da Amazônia 

(2007), a autora elucida como a Amazônia era vista pelo colonizador, a partir de um 

discurso idealizado. Um exemplo é o estrangeiro. Para o colonizador a Amazônia é a 

mescla do início e do fim, é o encontro dos opostos. Vem a ser igualmente o refúgio 

da insatisfação do homem diante de seus iguais: 

 

Assim é que o homem, quer se vá buscar o ínfimo grau de selvageria 
animal, quer aos ápices da civilização, prepara sempre para si mesmo 
uma vida cheia de provações. É assim que o viajante, percorrendo a 
superfície do globo, se vê perseguido, por mar e por terra, como 
historiador no seu percurso através dos séculos, pelo espetáculo 
uniforme e desolador das dissenções da raça humana. (GONDIM, 
2007, p.169). 
 
 

Gondim (2007) apresenta Apresenta como os viajantes e os cronistas se 

sentiam na Amazônia. Eles ajudaram a fundar ou no dizer da referida pesquisadora, 

a inventar a Amazônia que em determinados momentos era tecida como paraíso e em 

outros momentos como inferno.Segundo Euclides da Cunha, 

 

A Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a 
civilização distante, ele mesmo deixou-se envolver pela “esfinge”, 
extrapolando que, realmente a Amazônia é a última página, ainda a 
escrever-se, do Gênesis. (CUNHA,1975, p.32). 
 
 

Para o autor, a Amazônia tem a instabilidade de uma formação estrutural 

acelerada. Um metafísico imaginário, ali, um descuido singular da natureza, que após 

construir, em toda a parte, as infinitas modalidades dosaspectos naturais, se precipita, 

retardatária, a completar, de afogadilho, a sua tarefa, corrigindo, na paragem olvidada, 

apressadamente, um deslize. A evolução natural colhe-se, no seu seio, em flagrante. 
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Para o autor, o livro de Alberto Rangel significava muito, era uma realização pessoal, 

pois lá a Amazônia mostrou-se como um desafio, um problema a ser debatido e um 

espaço a ser examinado desde o momento que percebeu dos conflitos existentes 

entre peruados e brasileiros pela posse do Acre. (QUEIROZ, 2017, p.11). 

Márcio Souza é também um dos grandes expoentes que retrata a Amazônia 

em suas narrativas. Em sua obra História da Amazônia (2009), o autor apresenta uma 

região de forma fragmentária, por gente da metrópole, por cientistas da América do 

Norte e da Europa, por professores oriundos das universidades nacionais, marcando 

para sempre a forma de ler os fenômenos sociais da região. Ou seja, a história da 

Amazônia é algo que interessa a todos, de forma direta ou indiretamente, no tocante 

às pessoas que decidiram ser parte desta construção, seja interpretando a história, 

seja como coadjuvante ou como protagonista dela. 

De acordo com Márcio Souza (2009), a Amazônia geograficamente fica 

localizada ao Norte da América do Sul, e compreende toda a Bacia Amazônica, 

formada pelos seguintes países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Guiana, Venezuela, 

Suriname, Equador e França. O Brasil tem 68% de Amazônia. 

Porém, sabe-se que a região não funciona apenas como uma geografia, sua 

história é muito mais do que os relatos contam, muito mais do que um futuro duvidoso, 

é a história de uma parte do planeta habitada por seres humanos, onde a humanidade 

aprende cada vez mais sobre si mesma. Por isso, a sua importância não é apenas no 

papel que desempenha para o equilíbrio ecológico mundial, a região é berço de 

inúmeros povos indígenas, constitui-se numa preciosa fonte de matérias-primas, 

minerais, alimentares, florestais, medicinais e energéticas. 

Foram apresentadas algumas reflexões por meio de teóricos de a respeito da 

Amazônia, mostrando os abusos sofridos, as consequências da evolução do século, 

exploração do nosso território. Fica evidente que nós parecemos ser os estrangeiros, 

pois os colonizadores é que impõem o seu olhar sócio-cultural.Isso nos faz pensar 

que estamos aprisionados a opiniões externas, esse sofrimento, essa perda de 

identidade cultural, que nos faz estar dentro do nosso espaço e nos sentir como 

intrusos. 

Não se pode deixar de mencionar os principais ciclos desencadeadores do 

surgimento dos seringais. Que é o ciclo da Borracha, nesse estágio, o látex foi o 

principal produto de exportação, que era usado para a produção de borracha. 

De acordo com Márcio Souza (2009), o Ciclo da Borracha foi um dos mais 
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efêmeros ciclos econômicos do Brasil. Da humilde origem em 1870 o extrativismo da 

borracha ocupou em 1910 um quarto das exportações brasileiras. Ele foi dividido em 

duas fases: a primeira fase do ciclo tendo como principal motivação a produção desse 

produto, foi o advento da Revolução Industrial Inglesa, que necessitava de mais 

matéria-prima para a fabricação de seus produtos. A segunda fase do ciclo da 

borracha ocorreu entre os anos de 1942 a 1945, durante o contexto da Segunda 

Guerra Mundial. Em 1941, o governo brasileiro fez um acordo com o governo norte 

americano para extração de látex na Amazônia. 

E essa extração foi a responsável pela grande migração 

nordestina.Impulsionados pela riqueza da borracha, os nordestinos achavam que 

teriam uma vida melhor, uma vida diferente do que eles tinham que iam fugir da grande 

miséria. E em busca desse sonho, foram ocupando os seringais. 

O seringal foi formado por homens cheio de esperança, que tinham muita 

vontade de trabalhar, vontade de mudar de vida. Eles enfrentaram a realidade 

infernista e edenista deste espaço, bem como sol, dia de lua cheia, amores, fantasias, 

mistérios, medos, misticismo, chuva, ventos, trovões, grandes florestas, rios, animais 

selvagens, árvores e plantas. 

Pensando nesse espaço que foi ocupado de mão-de-obra masculina, muitos 

historiadores deixaram de lado a história dos menos favorecidos, porém alguns 

historiadores acharam que valeria apena fazer um resgate e trazer à tona a história 

das mulheres, dentro desse universo masculino.Por isso, torna- se necessário abordar 

a condição da mulher no seringal, tema que será abordado no próximo tópico. 

 
1.2 O papel das mulheres nos seringais amazônicos 
 

O seringal, que também é um campo de atuação de trabalho e ao mesmo 

tempo, pode-se dizer, que é visto como um espaço de luta de exploração do 

seringueiro versus seringalista. Também havia os atores coadjuvantes que fizeram 

parte dessa história como: regatão, o vendedor do barracão do seringalista, que 

controlava o estoque do que era vendido e comprado pelo seringueiro. 

Segundo Ferrante (2007, p.9), no prefácio do seu livro Seringal: o seringal é 

entendido como uma árvore que sangra para o bem e para o mal. É benção e 

maldição, no coração da selva amazônica. Entendemos a partir desta 

contextualização que o seringal pode ser compreendido como lugar de conflitos 

sociais, econômicos e políticos. 
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Neste seguimento, entre os séculos XIX e XX, o Amazonas vivia um forte 

movimento econômico e imigratório incentivado pela abundância da extração da 

borracha. Encantados pela borracha, milhares de trabalhadores migraram para o 

Amazonas em busca de melhores condições de vida. 

 

Afluíram então aventureiros de todas as partes do mundo. 
Portugueses, Espanhóis, italianos, sírios, libaneses, judeus, turcos, 
peruanos, bolivianos e brasileiros de várias regiões. Mas para os 
seringais vieram, principalmente homens e mulheres que traziam em 
si mesmos a marca da mais extrema das contradições: milhares de 
nordestinos que para fugir da seca que afligia o sertão vieram para a 
Amazônia em busca do novo mundo verde e reino das águas sem fim. 
(POTYGUARA, 2007, p.8). 
 
 

Com base no exposto, foi nesse momento que os seringais surgiram 

organizados de forma econômica, administrativa e politicamente. Segundo Lage 

(2010, p.21), “por volta de 1870, aproximadamente, começaram a surgir os primeiros 

seringais no Amazonas”. Anteriormente, a borracha era colhida na região, pelos índios 

que trocavam as “drogas do sertão” por mercadorias. Ainda de acordo com a autora, 

“[...] a maciça migração nordestina atingiu o Amazonas no período em que os seringais 

surgiram com a forma de organização gerencial. 

Adentrando a presença das mulheres nos seringais, estas não contribuíram 

significativamente para o trabalho de exploração da borracha. Asmulheres eram 

evidenciadas, primeiramente Tendo em vista, que no seringal a presença feminina era 

vista como um como um objeto de desejo muito cobiçado entre os homens que ali 

viviam, eles queriam a todo custo uma parceira, desde que fosse do sexo feminino, já 

os satisfaziam,  para às noites sombrias, como uma espécie de mercadoria neste 

campo totalmente masculino, em que as contribuições femininas eram invisibilizadas. 

Em 1991, surgiram umas das primeiras pesquisas acerca das condições que 

as mulheres viviam no seringal, com a autora Ligia Simonian com o título “Mulheres 

Seringueiras na Amazônia brasileira: uma vida de trabalho silenciado.” Em 1999, a 

historiadora Cristina Scheibe Wolf publicou sua tese de doutorado, “Mulheres da 

Floresta: uma história Alto-Juruá, Acre” (1890-1945), em 2004, Mariana Ciavatta 

Pantoja lançou o livro “Os Milton” Cem anos de história nos seringais. É claro que 

esses trabalhos contribuíram para que outros fossem desenvolvidos, pois todos 

retrataram a vida das mulheres nos seringais, como a cultura, a vida, seus anseios, 

sua real participação. 
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Como podemos observar no trabalho intitulado O trabalho silencioso da 

mulher no interior da floresta amazônica (1998) de Maria das Graças Nascimento, em 

entrevistas feitas com mulheres seringueiras, revelaram as três causas principais da 

presença da mulher no corte da seringa: 

 

A primeira é a necessidade dos pais em aumentar a renda utilizando-
se da mão-de-obra familiar, que incluía as filhas pequenas, que 
achavam natural ajudar no sustento da família. O dia-a-dia destas 
mulheres é repetitivo, pois a realidade é muito dura, não importando 
se o seringal está localizado em outros estados como Acre, Amazonas 
Pará ou Rondônia. A segunda é a decisão de ajudar o marido, que, 
endividado no barracão, não vê outra saída. A terceira causa, é a 
perda ou invalidez do chefe da família, pai ou marido; neste caso, a 
mulher assume todas as “estradas de seringa”, recaindo sobre ela a 
responsabilidade não só de garantir o sustento da família como 
também saldar os débitos do barracão. (NASCIMENTO,1998, p.3). 
 
 

Neste prisma, a autora apresenta as contribuições das mulheres no contexto 

sócio, político e cultural dos seringais, assumindo efetivamente o papel das atividades 

para seu meio de subsistência de sua família, ao que concerne o extrativismo e a partir 

daí que os trabalhos deixam de ser realizados apenas por homens. 

Segundo o autor Reis em seu livro Seringal e o Seringueiro (1997), “os 

seringueiros encomendavam aos patrões e estes às casas aviadoras mulheres, como 

encomendava gêneros alimentícios, utensílios e roupas, etc.” Ou seja, essas 

encomendas entravam para as contas dos trabalhadores como qualquer objeto de uso 

diário. 

Com a extração da borracha, diversas famílias migraram para os seringais em 

busca de uma vida melhor, partiram rumo ao novo eldorado – o Amazonas, na 

esperança de obter seu sustento, bem como, educação dos filhos e uma vida instável 

para sua companheira. Elas tinham a esperança de uma vida melhor, e só o fato de 

se deslocarem do Nordeste, já era tido como um grande progresso. Como alguns 

nordestinos estavam com medo de ir à guerra, e o Nordeste se encontrava em um o 

período de seca, estavam em péssimas condições, qualquer lugar serviria, desde que, 

não fosse para guerra. 

Essa migração era em sua maior parte masculina, que vieram trabalhar 

diretamente com a exploração da borracha, sendo chamados de seringueiros. Caso o 

homem fosse casado, na maior parte das vezes embarcava sozinho para não perder 

a oportunidade. Carregava o sonho de enriquecer e mandar buscar a família.Um dos 
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fatores de redução do número de mulheres, era no ato da contratação, a preferência 

era por homens solteiros, pois os casados teriam mais despesas, e necessitariam de 

mais passagens caso o seringueiro tivesse filhos. 

 

Apesar de chegarem ao norte migrantes nordestinos com suas 
famílias, na maioria das vezes, esses migrantes vinham para a 
Amazônia sozinhos, incentivados pela política estatal durante a 
batalha da borracha. Talvez seja essa a origem da dificuldade de se 
reconhecer presença da mulher dentro ciclo da borracha. 
(NEGREIROS, 2004, p.72). 
 
 

Diante dessa situação, muitos seringueiros não traziam seus filhos, suas 

esposas, talvez isso venha a explicar a escassez dos diversos trabalhos acerca das 

mulheres no seringal. Depois de algum tempo, já instalado com muito sacrifício, trazia 

sua família. O seringueiro que recém chegava ao seringal era conhecido como brabo, 

que era o seringueiro novato e sem experiência. 

 

[...] o nordestino novato nas operações de extração do látex. Chegado 
ao seringal, desconhece as técnicas de trabalho, ossegredos da mata. 
É ainda um estranho ao meio físico e ao meio sócio-econômico. 
Ensina-se lhe tudo. Necessariamente comete, nesses primeiros 
tempos, grandes imprudências, erra constantemente, reclama, 
ressente-se daquele mundo de novidades com que se defronta.  Em 
pouco, porém, se vai aclimando, perdendo as hesitações, afeiçoando-
se às contigências locais, aprendendo o que deve aprender para poder 
permanecer no seringal e realizar os seus sonhos de enriquecimento. 
(COSTA, 2002, apud REIS, p.65). 
 
 

Após o prazo de experiência que fazia com que o seringueiro saísse da 

condição de brabo, nada mudava em sua rotina de trabalho, as condições precárias 

em que vivia, não influenciava no seu endividamento com o patrão. 

A chegada ao seringal, não era fácil, pois teria que passar por um período de 

adaptação, uma vez que tinham as doenças, os mosquitos, as febres, as pragas, as 

feras que eram super perigosas e animais peçonhentos.  

Sem contar com a doença que afetava diversos seringueiros que era o 

impaludismo. Também não podemos esquecer que os medicamentos que os 

seringueiros necessitavam, ao adquirir eles também ficavam endividados ao 

consumir, os seringais não possuíam estoque de remédio e o mais utilizado dentre os 

medicamentos era o quinino. Em Histórias de Submundo no conto A Revolta, o 
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seringueiro Manduca trocou tudo que tinha por uma pomada, na esperança de salvar 

sua filha, o coronel cobrava valores exorbitante e não tendo outra alternativa ele 

acabava aceitando por conta de sua filha Marcelina. 

 

Na conta que fizera tudo que levava daria para comprar o remédio e 
ainda lhe proporcionaria um saldo. Porém, qual não fora o seu espanto 
quando ouviu da boca do coronel que o seu produto daria apenas para 
a lata de pomada. Ao chegar em casa percebeu que a pomada não 
tinha nenhuma qualidade terapêutica. (ENGRÁCIO, 2005, p.34). 
 
 

Era desta forma que o coronel se comportava, ele não media esforços para 

tirar proveito de qualquer situação, por isso tanto ódio e rancor o seringueiro trazia em 

seu olhar. Em Terra Caída de José Potyguara (2007), Chico Bento ao chegar ao 

seringal, logo no primeiro mês perdeu sua filha mais nova por conta do impaludismo, 

ela tinha viajado por horas para chegar ao seringal, e muito fraca, com muita febre 

não resistiu, sua esposa ficou muito aflita e desesperada, chorava todos os dias. 

Depois de algum tempo engravidou novamente, dessa vez era um menino,ficaram 

muito felizes com o nascimento da criança, porém essa felicidade durou nove meses, 

pois a onça o atacou de forma cruel, causando sua morte.  

Como percebemos a alegria do seringueiro em relação ao nascimento dos 

filhos  era momentânea. Imagine das mulheres, que perdiam seus filhos, a tamanha 

tristeza que sentiam, pois, seus maridos ficavam ausentes o dia inteiro e era perigoso 

deixar suas mulheres sozinhas, sendo que naquele contexto como bem sabemos a 

floresta era cheia de animais perigosos e homens transtornados pela ausência dos 

prazeres sexuais, como vemos em A Selva (1989) de Ferreira de Castro a prática 

sexual do personagem Alberto com uma égua. 

Agora, retomando a discussão entre patrões e seringueiros, os chamados 

coronéis de barranco tiveram oportunidade de escolher, se sua família adentrava na 

mata para viverem em casas próximas aos barracões ou nos grandes centros. Esse 

patrão era o seringalista que tinha os seguintes adjetivos: 

 

Agora riam e bebiam, antegozando a hora em que poriam a mão no 
cachaço gordo coronel Euzébio, homem mau, senhor de baraço e 
cutelo, que há muito lhes vinha perseguindo, roubando-lhes, inclusive, 
as criações, os momentos de sossego, a paz enfim. (ENGRÁCIO, 
2005, p.32). 
 
 



23 
 

O coronel era um homem respeitado e temido dentro do seringal, ele era a 

autoridade máxima do local, até porque se procurassem uma autoridade de fato, 

teriam que percorrer quatro dias de rio abaixo, pois só encontrariam na sede da 

comarca. 

Dentro das comarcas havia as mulheres pobres que viviam com crianças no 

colo, se submetendo a muitas humilhações, pedindo comida para sobreviverem e 

também havia aquelas mulheres que estavam ali de passagem, comprando artigos de 

luxos ou passeando pela cidade. É claro que essas mulheres que se produziam eram 

um objeto muito valioso para os patrões, viviam nas janelas dos barracões, 

observando o movimento, e todos sabiam que para ter uma mulher naquelas 

condições, não era para um pobre seringueiro. 

As mulheres viviam muito arrumadas, copiando a moda de Paris.Para elas era 

um bom gosto e sofisticação aparecer em bailes, encontros qualquer evento,desde 

que vestidas com roupas de Paris.Ou seja,ocomércio de artigos de luxos era bem 

frequentado pelas mulheres urbanas. Porém as mulheres de classes menos 

prestigiadas não desfrutavam desse luxo, nem sequer conheciam à moda, e muitas 

vezes não tinham o que vestir, usavam saias de sacos de juta e estopa de café. 

 

No baixo rio pude aquilatar do gráo de miséria dos habitantes 
penetrando em barracas onde muitas pessoas não apareciam, 
envergonhadas do seu estado de nudez. Muitas moças pobres usam 
saias de estopa, e as que não possuem este vestuário ridículo e 
atestador da miséria, cingem parte do corpo com o próprio cobertor 
que lhes serve durante o sono. (RELATÓRIO, Dois Anos de 
Saneamento no  Amazonas,1940, p.12).  
 
 

Nesse seguimento,  as mulheres que não moravam dentro dos seringais tinham 

outro comportamento, outra visão ao resolver os inúmeros problemas existentes, 

essas mulheres vinham de diversos lugares como a Europa, e principalmente do 

Nordeste, ela não era aquela mulher totalmente submissa de dentro do seringal, ela 

ajudava seu marido, o apoiava, participava das reuniões de trabalho recebiam cargos 

para trabalharem e até mesmo seus familiares. À moda de Paris era o comércio 

dessas mulheres das comarcas, e não das que viviam no seringal. As viúvas 

procuravam um advogado para resolver seus problemas deixados pelo marido, ou 

elas mesmas tentavam solucioná-los. 

Diferentemente da mulher que vivia dentro do seringal, elas sim, realizavam 
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trabalhos pesados, andavam subindo ladeiras altas com crianças no colo, trouxas de 

roupas em suas cabeças, lavando roupas em rios perigosos, cozinhavam no fogão à 

lenha, enceravam casas com argilas, cuidavam das plantações em matas super 

fechadas. Elas viviam: 

 

Descalça, com uma trouxa de roupa embaixo do braço, Rosinha desce 
o barranco lamacento, rumo ao igarapé. Apesar de cega, a mãe ajuda 
como pode. Ficou tateando na cozinha, tomando conta das panelas. 
Rosinha se encarrega da limpeza da barraca, da lavagem da roupa, 
do canteiro de verduras. A não ser o peixe ou alguma embiara, caçada 
na mata, mãe e filha se mantém da estima caridosa dos compadres e 
únicos vizinhos. (POTYGUARA, 2007, p.112). 
 
 

Podemos verificar que o trabalho exigia muito das condições físicas das 

mulheres, ou seja, era um trabalho totalmente braçal. 

No seringal, existiam os barracões que eram conhecidos como a sede 

administrativa e comercial do seringal, era onde os coronéis moravam, lá que o 

seringueiro ia prestar contas com o seringalista (dono do barracão), o coronel de 

barranco, algoz dos seringueiros, perverso, ostentador de riquezas, astuto. 

Os barracões eram galpões feitos de madeira, com janelas bem arejadas, 

varandas e ficavam mais altos, evitando o contato com o chão, situavam-se em 

lugares mais acessíveis próximos aos rios. (ENGRÁCIO, 2005, p.62). 

As relações de trabalho na Amazônia, e a forma de organização da produção 

era conhecido como sistema de aviamento. As negociações eram feitas muitas vezes 

sem o dinheiro em espécie, pois era baseado no endividamento do seringueiro com o 

patrão, desde o fornecimento da passagem para que o seringueiro viesse trabalhar, 

também durante o percurso da viagem: alimentação, roupas, cigarros, bebidas e 

outros. 

Ou seja, antes mesmo de começar a trabalhar ele já começava endividado, 

pois ele necessitava de material para trabalhar com produção da borracha e a sua 

própria sobrevivência. Ali mesmo já existia um contrato tácito entre as partes, 

(seringalista e seringueiro), exigindo direitos e obrigações, era um acordo que não 

tinha nada documentado, nada registrado, tudo era acordado verbalmente. No final do 

mês o seringueiro não tinha nada para receber e já entrava no próximo mês devendo 

ao patrão. 
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Não interessava mais borracha, balata, caucho. Para que? Patrão 
sempre ganancioso a lhes roubar no preço, no peso, em tudo. Fim de 
fábrico, pensava em comprar uma calça, cadê dinheiro? ‘Se o Isidório, 
tome lá a sua conta corrente. Tantos quilos de açúcar, tantos de feijão, 
tantos de jabá. O senhor fica me devendo tanto. São precisos tantos 
quilos de borracha para cobrir essa diferença. (ENGRÁCIO, 2005, 
p.55). 
 
 

Então, as casas exportadoras financiavam as casas aviadoras que ficavam 

com uma dívida enorme, e as casas aviadoras por sua vez, endividavam os 

seringalistas, servindo-lhes de toda forma para que mantivessem em ordem e em 

pleno funcionamento o seringal e o seringueiro totalmente envolvido com a extração 

e fabricação da borracha. Um exemplobem claro disso é o que acontece em A Selva 

(2002), o personagem Juca Tristão vivia toda essa situação, além de explorar os 

seringueiros ele também era explorado, ele vendia com valores bem altos, pois 

também era cobrado, a diferença que ele tinha pelo menos o direito de reclamar, já o 

seringueiro não tinha outra alternativa a não ser a de aceitar a situação. Podemos 

comprovar na passagem: 

 

Era uma  exploração  em  cadeia.  A  casa   aviadora explorava  Juca,  
ele,  por  sua  vez,  explorava  os seringueiros,  que  eram,  no  fim,  os  
únicos  explorados.   Mas Juca podia, ao menos, protestar, enquanto 
que aos seringueiros nem sequer isso seria permitido. (CASTRO, 
2002, p. 226). 
 
 

É claro que no seringal havia outras atividades agrícolas, porém, o seringueiro 

era limitado a fazer, mas existiam alguns que praticavam de forma clandestina a caça, 

a pesca e o plantio de alguns produtos agrícolas, como uma forma de subsistência. 

Em Terra Caída (2007) de José Potyguara, o personagem Chico Bento chegou a 

plantar às margens de onde morava e o capataz do coronel, deu um jeito de destruir 

tudo, avisando-o que no seringal era proibido tal prática, isso causou uma revolta 

muito grande no Chico Bento. Tomaz era o nome do capataz que disse: 

 
 
O senhor não sabe que é proibido plantar no 
seringal? Isso é verdade, seu Bento – 
interveio timidamente um dos rapazes. 
O patrão num qué ninguém fazendo agricultura. 
Então, que diabo de terra é essa, onde 
nem se pode plantar uns pés de feijão? 
Isso é cativeiro? – protestou Chico Bento.  



26 
 

É ordem do dono da terra... 
- arriscou Tomaz. (POTYGUARA, 2007, p.21). 
 
 

Diante de tal proibição, Chico Bento ficou revoltado com o capataz, pela forma 

ousada como destruiu a sua plantação, e não aceitava ordens dele de forma alguma, 

chegou a falar para o coronel, que ele mandava no seringal, mas não onde ele morava, 

que da próxima vez que ele adentrasse em sua barraca ele iria matá-lo. 

Em Histórias de Submundo, no conto A Revolta o capataz era o José Pires, 

na ausência do coronel era o seu porta-voz, e humilhava o seringueiroda mesma 

forma, quando iam comprar mercadorias fiado eles falavam. “– Não! Não vendo fiado 

para caboclo vagabundo, gritava, a voz fanhosa e truculenta,  a passear pela porta da 

loja”. (ENGRÁCIO, 2005, p.33). Temos também no conto “Pescadores” dois 

ribeirinhos cansados de ser explorados pelo patrão, pediam um pedaço de terra e ele 

não dava de forma alguma. Então, decidem trabalhar por conta, foram tentar à caça 

aos jacarés, porém despreparados não tiveram muito sucesso, pois um ribeirinho 

quando estava dominando o jacaré, acabou sendo surpreendido e dominado por ele, 

quando tentou pedir socorro ao seu amigo, não teve sucesso pois devido a 

embriaguez não percebeu o que estava acontecendo, e o conto termina com a ideia 

de que os dois teriam sido devorados pelos jacarés. 

Nesse hall de discussão, quando se trata da quantidade de mulheres no 

seringal, pode-se afirmar que só aumentou quando de fato o seringal começou a ficar 

mais populoso, pois existia seringal que quase não havia mulher, e os seringueiros 

viviam a flor da pele, muito nervosos, irritados e muito solitários. Essa era uma grande 

preocupação do seringalista, pois em sua visão isso atrapalhava o rendimento do 

seringueiro com a exploração da borracha. E essa ausência de mulheres brancas nos 

seringais fez com que o seringalista trouxesse para o seringal  mulheres de diversos 

lugares, inclusive das casas aviadoras, e as dos cabarés que foram trazidas à força. 

Quanto aos nativos eles achavam os seringueiros uma grande ameaça, por 

isso, procuravam ao máximo fugir deles, mas não adiantou pois, capturaram os índios 

por conta de suas esposas, queriam obrigá-las a servirem. O que ficamos 

surpreendidos é que muitas resistiram até o último momento de sua captura, fugindo 

pelos rios, matas, se escondendo em barrancos, locais abandonados e outros. 

Quando realmente capturadas, ainda assim não desistiram da ideia de fugir, armando 

várias tentativas para irem embora. Enquanto outras índias de forma mais maleável 
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acabavam aceitando a situação.(LAGE, 2010, p.50). 

O que mais o nativo temia aconteceu, por isso ele fazia tanta questão de 

manter sua mulher longe daquele tão violento seringueiro. As índias eram capturadas 

para satisfazer o desejo sexual dos seringueiros, para realizar serviços domésticos, 

para serem trocadas por armas, e até mesmo por quilos de borracha. O fato das 

indígenas terem resistido até o final em sua captura,nos faz perceber que ela lutou 

pelo seu direito de escolha, retira a condição de vítima, de uma mulher frágil, de ser 

apenas um objeto e passa a ser sujeito e autora de sua própria história. 

Com o passar do tempo, o seringal estava cada vez mais populoso, e com o 

aumento do número de mulheres que iam chegando e juntando com as que já viviam 

ali, elas começaram a adentrar nas atividades econômicas oferecidas pelos seringais 

como: extração da borracha, cuidar das plantações como hortas, cuidar dos seus 

lares, filhos, exploração de outros produtos, não podemos esquecer das funções de 

parteiras que ajudavam no nascimento das crianças. 

Além disso, como enfatiza Lage (2010, p.122), a mulher feiticeira aparece nos 

livros, na literatura e nos romances que tratam acerca dos seringais. Tidas como 

bruxas, estas mulheres eram muito procuradas quando alguém necessitava 

encomendar um “trabalho”, seja para trazer de volta um amor perdido ou para causar 

mal a alguém. Não podemos esquecer que essa era uma prática ilegal dentro dos 

seringais, pois desde o período colonial a feitiçaria já havia sido condenada no Brasil. 

Desta maneira, a mulher feiticeira ainda tinha essa prática no seringal como uma 

forma de revide, de se defender e até mesmo de matar os coronéis com suas magias 

e feitiçarias. Ultrapassando até mesmo o período colonial. 

Dentre essas mulheres também tinha as rezadeiras e as curandeiras, também 

a mulher viúva, que enfrentavam inúmeros problemas com a morte do marido, muitas 

conseguiram resolver esses problemas e casavam novamente, refazendo suas vidas. 

Elas passavam a exercer a função de chefe do lar, resolvendo questões de heranças, 

dívidas, bens deixados pelo marido. Caso o seringueiro não tivesse sanado sua dívida, 

segundo Potyguara (2007), o patrão logo se apossava da mulher como caução da 

dívida. Não faltava pretendente disputando a viúva. Mas, para isso, tinha que pagar 

todo o débito do morto. 

Nesse universo do seringal a mulher tinha que ser mais astuta, pois o próprio 

ambiente exigia isso dela, ter mais coragem, mais maldade, pois o local que vivia era 

de perigo constante, não tinha como viver na ingenuidade. Elas viviam em um território 
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masculino, precisavam ser corajosas e ao mesmo tempo audaciosas. 

A cerimônia religiosa não era possível ser realizada no seringal, pela ausência 

de religiosos que pudessem chegar até o local, e pela ausência de uma capela. Porém 

o noivo seguia toda a formalidade de pedir a mão da noiva em casamento, era 

publicado e eles tinham prazo de um ano após a publicação para realizarem a 

cerimônia, teriam que viajar percorrendo grande distância para a realização de um 

grande sonho. 

É claro que havia vários casais que viviam sem essa realização do enlace 

matrimonial, devido às custas para essa oficialização, pois não tinham condições 

financeiras, porém para a justiça e a polícia esses casais que viviam amasiados não 

eram reconhecidos como uma união formal, pois e amasiados no seringal eram 

considerados solteiros. 

Ao mesmo tempo em que o seringal tinha um olhar triste, uma escuridão, 

também tinha um cenário propício para as paixões, para os amores, os rios 

esverdeados, o entardecer, as belas cachoeiras, lugares de intensas paixões, mas 

também era um lugar de muita dor e sofrimento, como: 

 

Há na paisagem parada um tom cinza de desolação e de angústia. O 
ar imobilizado. Nem uma asa, a mais ligeira brisa. Tudo estático, a 
morrer brutalizado pelo calor asfixiante, sob a cúpula do céu. 
(FERRANTE, 2007, p.13). 
 
 

Por exemplo, um dos atos mais violentos e mais comuns era a  questão da 

relação de poder nos seringais, pelo fato do seringueiro não querer obedecer ao seu 

patrão e tentar burlar vários mandos como uma forma de resistência, isso gerava um 

conflito muito intenso dentro do seringal, eles praticavam o desperdício da borracha, 

como forma de revide, também tentavam pescar e cultivar próximo onde morava sem 

que o coronel soubesse. 

Os crimes que envolviam as mulheres eram: intrigas, ciúmes, traição, estupro, 

a honra, e outros crimes onde essas mulheres não aparecem como vítimas, mas como 

agente dessa grande violência vivida. 

Havia no seringal uma grande mistura na hora de se relacionar, como por 

exemplo: casados com mulheres solteiras, solteiros com mulheres casadas, homens 

mais velhos com mulheres mais novas, amasiados com solteiros e assim por diante. 

Essa mistura acabava em grandestragédias,muitos dos crimes que aconteceram no 
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seringal era referente à defesa da honra. 

Nesta perspectiva, há valores distintos quanto à questão da honra. Para as 

mulheres a relação tinha a ver com a pureza, e a fidelidade para o homem era o 

desempenho nas batalhas, ser visto como herói, o ser masculino. E quando a desonra 

acontecia com um membro de sua família, a única coisa que restava era a luta com 

sangue. 

Podemos ver a questão da honra e da fidelidade no caso que ocorreu em 

Terra Caída (2007), de José Potyguara, movido pelo sentimento de infidelidade de 

sua noiva Rosinha, que ao chegar no seringal se entrega aos prazeres da carne, 

Rosinha se deixa levar pelos elogios de vários homens no seringal, inclusive do 

capataz chamado Tomaz, que segundo o livro o retrata como: 

 

Tomaz é homem de confiança do patrão. Por isso, apesar de 
geralmente antipatizado, os seringueiros o respeitam e o temem, pois 
sabem quanto ele é mesquinho e perseguidor. Triste de quem cai no 
seu desagrado! Além disso, petulante e audacioso, é metido a 
conquistar e gaba-se de relações sexuais com todas as mulheres que 
deseja. (POTYGUARA, 2007, p.18). 
 
 

Então, cansada da rotina que vivia da vida monótona, Rosinha dizia que não 

iria esperar o noivo, e ficava adiando o casamento toda vez que estava próximo ao 

dia de realizar o casamento. 

E tudo isso desesperava muito Nonato, que já estava muito desanimado. Ele 

em desespero total preparou um plano para matar Tomaz, porém a primeira tentativa 

não deu certo, o seu pai por engano caiu em sua armadilha de forma trágica, mas nem 

mesmo a tanto sofrimento o fez desistir, novamente tentou e assassinou o Tomaz, 

dessa vez cometera dois crimes, em nome do ciúme, da honra, da fidelidade, de 

princípios que trazia de seu convívio com os pais. 

Em Histórias de Submundo podemos verificar essa questão da honra no conto 

A Vingança, onde o caboclo Maurício remou dez dias e dez noites atrás de José 

Tobias para vingar-se pelo fato dele ter fugido com sua esposa. 

 

- há! Miserave, então tu sabe quem eu sou?!... Agora é tarde, filho da 
puta. Isso é pra tu saber que muié de macho não se roba. Tu pensava 
que ia ficar assim?... Tu ta é besta. Não foi à toa, Zé Tobia, que eu 
remei dez dias e dez noites; que cortei o rejeito do meu pé; que 
queimei com resina quente a minha cara para me torná irreconhecive. 
(ENGRÁCIO, 2005, p.75). 
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A vontade de vingar-se era mais forte do que o prazer de viver, pois para ele 

Rosa Maria o pertencia, não aceitava o fato de ter sido traído, e ainda de saber que 

ela tinha falecido de varíola e maus tratos cometidos pelo amante. Quantas vezes 

havia se privado do tabaco, da aguardente de que tanto gostava para satisfazer seus 

gostos. Outra observação feita acerca do seringueiro era o rifle que era considerado 

o símbolo da autoridade, e alguns seringais levavam nomes das padroeiras que eles 

tinham grande devoção.  

Segundo Ferrante (2007, p.38), “os nomes dos seringais trazem a origem, os 

sentimentos, a predileção, ou o estado de espírito dos primeiros donos: Fortaleza, 

Europa, Palestina, Dois de Paus, Santa Fé, Inferno, Liberdade, Desengano, 

Desespero”. Também denota tanto o lugar de origem como Fortaleza, evidencia o 

lugar do colonizador como Europa, condição da Amazônia de inferno verde, o sonho 

de liberdade e o desengano e o desespero causado com a chegada e o trabalho na 

Amazônia. 

Com base no exposto acima, podemos entender que os nomes dos seringais 

fazem referência simbólica aos nomes dos santos de devoção dos seringueiros, pelo 

fato da grande veneração e proteção divina. Nesse pensamento, ao que concerne à 

diversão dos seringueiros tem-se a bebida, que ao mesmo tempo era vista como uma 

forma de esconderijo em meio a tantos problemas que enfrentavam. Conforme 

Ferrante (2007, p.48): a cachaça é, no seringal, artigo de primeira necessidade A 

“cocal”, vinda do porto de Cocal, no Pará, vale tanto quanto o feijão, arroz, o jabá, o 

sal, o remédio[...]’’. A importação de cachaça no Acre é, proporcionalmente, igual à 

sua produção de borracha. Como salienta Engrácio (2005, p.85), “[...] a realização dos 

bate- papos noturnos, na verdade, era a cachaça. Se a presença da branca era ali 

assinalada, à noite, então, prenunciava-se alegre e encantadora”. 

Em linhas gerais, vale ressaltar que a floresta em meio a tantos conflitos 

exploratórios, como iremos ver no capítulo seguinte,  à questão dos seringalistas que 

viviam pensando em riqueza. O seringal também era conhecido como um lugar de 

muita angústia, muitas dores, sentimento de revolta, mas não podemos esquecer dos 

romances, namoros, casamentos que deles foram aumentando o contingente dentro 

do seringal, muitas famílias foram formadas constituindo o seringal. 
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2. SEÇÃO II: CONHECENDO ARTHUR ENGRÁCIO 
 
2.1 O autor e sua fortuna crítica 
 

Arthur Engrácio1natural de Manicoré, cidade do Rio Madeira, no Amazonas, 

nasceu no dia 16 de abril de 1927, faleceu no dia 02 de abril de 1997. Ele era contista, 

crítico, antologista, romancista e jornalista. Dedicou-se ao jornalismo, trabalhou em 

quase todos os jornais de Manaus. Quando ele tinha cinco anos de idade sua família 

mudou-se para Manaus, já adulto, retornou à sua cidade natal onde permaneceu 

durante um período de seis anos. Nesse retorno à capital, fez seus estudos em 

Manaus, onde cursou até o quarto ano da faculdade de Direito, na então Universidade 

do Amazonas. 

A respeito do autor foi encontrada a tese de doutorado de Alissom Leão, 

publicada em 2011, pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o título: 

Amazonas: natureza e ficção, com o formato de livro, onde foi dedicado um capítulo 

do autor. O trabalho consiste na identificação e exame de imagens da natureza 

amazônica presentes na produção ficcional amazonense do século XX, tanto no que 

se refere à escolha das imagens a serem apresentadas, como a maneira pela qual se 

dá sua representação, isto é, a linguagem que lhe serve de suporte e que recria, no 

texto, a natureza. De início, a pesquisa detém-se em textos que acabaram por exercer 

grande influência entre os ficcionistas do Amazonas, a saber: Inferno Verde (1908), 

de Alberto Rangel, bem como o prefácio do livro, escrito por Euclides da Cunha, e A 

selva (2002), do português Ferreira de Castro. 

Tanto são consideradas as representações da natureza no interior dessas 

obras, quanto a recepção que tiveram dos intelectuais da província, posto que foi 

nesse movimento duplo que se constituiu uma tradição literária das representações 

de natureza no Amazonas. O “Intermezzo” da tese inicia o exame do reprocessamento 

que prosadores amazonenses como Arthur Engrácio, Astrid Cabral e Erasmo Linhares 

executaram na tradição de representação de natureza, entre as décadas de 1950 e 

1980. (SILVA, 2018, p.5). 

A dissertação de mestrado de Thais Freitas Silva em 2016, pela Universidade 

Federal do Amazonas, com o título: A Ficcionalização da vida ribeirinha na contística 

de Arthur Engrácio foram dedicados vários capítulos, com os contos do Arthur 

Engrácio. Teve como objetivo analisar a ficcionalização da vida ribeirinha nos contos 

                                                
1O nome do autor será usado repetidas vezes nesse tópico para referenciar a obra e sua fortuna crítica. 
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de Arthur Engrácio e os recursos literários utilizados pelo autor para representar o 

homem amazônida e as contigências de sua existência. A tessitura da pesquisa foi 

norteada pelas seguintes indagações: como se opera a ficcionalização da vida 

ribeirinha nos contos de Arthur Engrácio? Que recursos literários ele utiliza para 

representar o homem amazônida e as contingências de sua existência? Que 

percursos teóricos são viáveis para ao cesso à obra engraciana? O estudo buscou 

respostas para estes questionamentos e teve como objeto de estudo e análise as 

seguintes obras do contista: Histórias de submundo (2005), Restinga (1976), Contos 

do mato (1981), Estórias do rio (1984) e 20 Contos amazônicos (1986). 

Adicionalmente, também temos o artigo com o título: Os estereótipos e a 

construção da identidade do caboclo: uma leitura pós-colonial em Histórias  de 

Submundo (1960), Arthur Engrácio, na Revista de Estudos de Literatura, Cultura e 

Alteridade, Igarapé, no ano de 2018, com os autores: Souza, Silva e Nelziza que tem 

por objetivo analisar a coletânea de contos, Histórias de submundo (1960), de Arthur 

Engrácio à luz da teoria pós-colonial, com foco na teoria de formação do sujeito. O 

enredo mostra as condições subalternas que eram impostas aos sujeitos seringueiros 

(caboclos), bem como, os estereótipos que se construíam em torno deles 

nasflorestas.Também, neste momento, a dissertação alude as situações das mulheres 

por meio da escrita engraciana no contexto amazônico regional e urbano. No primeiro 

a mulher foi evidenciada como subalterna no cotidiano seringalista. No segundo a 

mulher é abordada como um ser ousado, embora limitada pelas condiçoes que lhe 

eram impostas. 

Seguindo esse pensamento, há textos acadêmicos  sobre a obra e vida de  

Arthur Engrácio: 

 

Ficcionista e crítico literário atuante do CM, Arthur Engrácio – Nascido 
em 1927, em Manicoré, Amazonas – merece destaque por seu 
pioneirismo na contística. Grande parte de seus contos possuem a 
temática voltada para as contigências do homem ribeirinho, trouxe 
novos paradigmas como contrapontos à literatura de cartão postal feita 
na época. O foco passa a ser o ribeirinho, seu cotidiano e suas 
necessidades. Ele, o ribeirinho, passa a ser agente de sua história. A 
natureza, antes tratada como ponto central, torna-se secundária, 
interferindo por vezes no destino do caboclo, contudo este é quem 
protagoniza os fatos da narrativa (GUEDELHA; SANTOS, 2014, p. 
137). 
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A passagem supracitada nos mostra a dimensão que o ribeirinho ganhou para 

Arthur Engrácio em suas análises, o ribeirinho era seu principal protagonista, e não as 

paisagens que o cercava. 

Para Flávio Souza, no prefácio de Outras estórias de submundo, Arthur 

Engrácio pode ser considerado um autor “realizado em seu trabalho literário, [...] pelo 

apuro da forma e pela estilização de uma linguagem legitimamente literária, com 

qualquer nome do primeiro escalão da literatura regional brasileira”. (1988, p. 12). 

Participou da movimentação cultural que culminou na criação do Clube da 

Madrugada, tornando-se um de seus membros mais destacados. Foi um dos 

precursores da prosa de ficção na moderna literatura amazonense. O Clube da 

Madrugada nasceu da vontade dos intelectuais e artistas de mudar a história das 

pessoas, do desejo de mudança da mentalidade cultural e transformação da vida das 

pessoas que viviam naquela sociedade. O Clube da Madrugada foi criado ao 

amanhecer do dia 22 de novembro de 1954, ou seja, pela madrugada, por isso o nome 

Clube da Madrugada está de acordo com a hora de sua criação, e com o surgimento 

de um novo dia para a cultura do Amazonas, ali nascia uma esperança de que tudo 

se renovaria, e que o passado fosse enterrado. Essa sugestão do nome do clube foi 

de Luiz Bacellar e de Saul Benchimol, por fim todos acharam que o nome fazia sentido 

e concordaram. O local escolhido pelos jovens foi na praça Heliodoro Balbi, mais 

conhecido como praça da Polícia. 

Abaixo temos a imagem da placa em homenagem à fundação do Clube da 

Madrugada, com os nomes dos seus principais fundadores do clube. 

 

Influenciados pelo espírito que moveu os idealizadores da Semana da 
Arte Moderna, os clubistas desejavam o novo e um diálogo, sem 
mediação, com a vida, o que talvez explique ofato de terem 
transformado a praça Heliodoro Balbi no cenário de suas ações, tendo 
como ponto de encontro o Café do Pina, e o Mulateiro como palco de 
eventos e celebrações culturais – símbolo do movimento Madrugada 
e metáfora do papel que a arte e os artistas têm a cumprir no mundo. 
(H.S, 2005, p.16). 
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 Figura1: Placa do clube da madrugada, novembro de 19542. 
 

 
Também temos na figura número 2, a praça Heliodoro Balbi, que ficou 

popularmente conhecida como Praça da Polícia [antigo Largo do Liceu, Largo do 

Palacete e, depois, Largo 28 de setembro, logradouro em frente ao qual se localiza o 

tradicional Colégio Estadual e onde, à sombra de uma árvore denominada mulateiro, 

foi fundado, há mais de 56 anos, o movimento renovador das artes amazonenses 

Clube da Madrugada. 

 

     Figura 2: Praça Heliodoro Balbi, 19543
 

 

                                                
2Disponível em: <http://almanaquedomalu.blogspot.com/2018/06/o-clube-da-madrugada-

patrimonio.html>. Acesso em: 28 jul.2019. 
3Disponível em: <http://manausedificado.blogspot.com/>. Acesso em: 28 jul. 2019. 
 

http://almanaquedomalu.blogspot.com/2018/06/o-clube-da-madrugada-patrimonio.html
http://almanaquedomalu.blogspot.com/2018/06/o-clube-da-madrugada-patrimonio.html
http://almanaquedomalu.blogspot.com/2018/06/o-clube-da-madrugada-patrimonio.html
http://manausedificado.blogspot.com/
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Na  terceira figura abaixo,  temos a imagem dos fundadores do clube,  foto 

retirada da praça Heliodoro Balbi. Os fundadores foram Celso melo, Farias de 

Carvalho, Fernando Colyer, Francisca Ferreria Batista, Humberto Paiva, João Bosco 

Araújo, José Pereira Trindade, Luiz Bacellar, Saul Benchimol e Teodoro Botinelly. É 

claro que podemos encontrar outros participantes. E durante muito tempo também, 

foram entrando outros participantes.  

 
 

 

Figura 3: Fundadores do Clube da Madrugada, 19544 
                   
 
 

 
O Clube atingiu seu objetivo que era ser uma grande expressão cultural, ele 

foi fundado com a intenção de se opor à academia de Letras do Amazonas, pois a 

academia não dava vez e nem voz a esses rapazes que sonhavam com um mundo 

mais expressivo. Não podemos esquecer a ação literária do clube, a primeira fase do 

clube é neo-simbolita, encontramos os seguintes representantes: Jorge Tufic, 

Sebastião Nirões, L.Ruas e Alencar e Silva. Na poesia política foi apontado os males 

causados a sociedade brasileira, foi encontrado como o principal praticante dessa 

temática Farias de Carvalho, em poemas dom livro Cartilha do Bem Sofrer com lições 

de Bem Amar; de1965. 

Temos a poesia que elucida o homem e a natureza da Amazônia conhecida 

como poesia telúrica, os representantes são os autores: Luiz Bacellar com o livro Sol 

de Feira, e Elson Farias (Estações da Várzea, Barro Verdeeoutro). Na prosa de ficção 

                                                
4 Disponível em: <https://d.emtempo.com.br/cultura/26600/sabado-na-academia-inicia-palestras-
sobre-60-anos-do-clube-da-madrugada>. Acesso em: 28 jul.2019. 

https://d.emtempo.com.br/cultura/26600/sabado-na-academia-inicia-palestras-sobre-60-anos-do-clube-da-madrugada
https://d.emtempo.com.br/cultura/26600/sabado-na-academia-inicia-palestras-sobre-60-anos-do-clube-da-madrugada
https://d.emtempo.com.br/cultura/26600/sabado-na-academia-inicia-palestras-sobre-60-anos-do-clube-da-madrugada
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temos a narrativa regionalista,foi encontrado como principal representante o Arthur 

Engrácio, com os livros de contos: Estórias do Rio e Restinga, também com o romance 

Àspero Chão de Santa Rita. Também foi encontrado Antísthenes Pinto com a mesma 

temática, escreveu o romance Várzea dos Afogados. 

 

Na primeira metade do século XX, os grandes centros do Brasil viviam 
sob o efeito das conquistas modernistas, algo que nas letras 
amazonenses chegou com tardiamente. Somente sob os influxos da 
geração de 45 foi que surgiu, em 1954, o Clube da Madrugada 
(doravante CM), com o intuito de romper a defasagem estética em que 
se encontrava a literatura produzida no Amazonas. Assim, este foi o 
maior movimento artístico-cultural da história do Amazonas, com 
grande significação para a literatura por seu legado de grandes 
autores (GUEDELHA; SANTOS, 2014, p.136). 
 
 

O Clube da Madrugada é um presente para a literatura amazonense, com 

certeza nunca mais a forma de pensar seria a mesma, em especial aqueles que amam 

as palavras a beleza das coisas, que sabem observar e valorizar quão grande são 

interessantes as coisas que nos cercam. Teve como referência o movimento 

modernista da semana da arte moderna de 1922. Dessa forma, o Clube da Madrugada 

buscava resgatar a vontade dos intelectuais de participar do que acontecia no restante 

do país, pois estavam apáticos, literalmente abandonados. Um dos objetivos 

fundamentais do Clube da Madrugada era o desejo de atualização cultural e 

renovação das artes. 

 

Objetivavam realizar uma arte identificada com a realidade regional, 
retratando os habitantes desse vasto mundo verde em suas medidas, 
desmistificando-os e enfocando-os de forma crítica. (ENGRÁCIO, 
2005, p.15). 
 
 

Também, tiveram influência dos idealizadores da Semana da Arte Moderna, 

os participantes do Clube da Madrugada desejavam o novo, a descoberta, cheios de 

esperanças de uma vida melhor, a seguinte passagem nos mostra o cenário de suas 

ações. O referido clube foi à experiência cultural mais significativa em termos artísticos 

da história do Amazonas. 

 

Talvez explique o fato de terem transformado a Praça Heliodoro Balbi 
no cenário de suas ações, tendo como ponto de encontro o Café do 
Pina, e o Mulateiro como porto e palco de eventos e celebrações 
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culturais – símbolo domovimentoMadrugada e metáfora do papel que 
a arte e os artista têm a cumprir no mundo. (H.S, 2005, p.16). 
 
 

A praça era o ponto de encontro da época, lá eles sentiam-se à vontade para 

colocarem em ação seus planos, às reuniões eram feitas pela madrugada, era o 

momento que eles se sentiam mais inspirados e seguros. 

Engrácio consolidou-se como ficcionista identificado com os elementos da 

realidade regional: a vida interiorana, a luta e o sofrimento dos caboclos, esquecidos 

e explorados pelos donos de seringais, comerciantes e regatões. Encontrou no conto 

a forma mais expressiva para elaborar a sua ficção. (HS, 2005, p.117). Seus contos 

são: Histórias de submundo 1960. Foi a primeira obra publicada após seis anos da 

instauração do Clube da Madrugada e também a primeira obra de prosa ficcional do 

clube da Madrugada, a obra possui duas edições. Vejamos a seguir: 

 
 

 

A primeira imagem do livro foi publicada no ano de 1960 por editores, Sérgio 

Cardoso& CIA.LTDA., e a segunda publicada em 2005, pela editora Valer, na coleção 

Resgate. Se observarmos a segunda imagem nos mostra elementos, estilos de vida 

rotineiros utilizados pelos ribeirinhos, conhecidos com o caboclo da Amazônia. Temos 

a figura dos ribeirinhos, temos a canoa, o rio, casa de madeira, floresta. Temos o verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Capa da 1ª edição de Histórias 

de submundo. Fonte: Engrácio, 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Capa da 2ª edição de Histórias de 

submundo. Fonte: Engrácio, 2005. 
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bem forte, que noslembramudança, esperança de uma vida melhor. Ou seja, Arthur 

Engrácio fez em sua capa do livro a retratação da vida interiorana, fez algo mais 

próximo para mostrar a vida ribeirinha, buscando a afirmação da identidade regional 

do ser amazônida. Diferente do contexto de produção da primeira capa que se 

preocupava com o fim e com o passado alimentados pelo Clube da  Madrugada., pois 

se observa uma certa ausência de elementos da natureza, a capa nos remete a ideia 

de submersão das histórias dentro da narrativa.  

Depois, Restinga (1976), Ajuste de contos (1978), Contos do Mato (1981), 

Estórias do rio (1984), 20 contos amazônicos (1986), Outras histórias de submundo 

(1988), A vingança do boto (1995). Romance como: Áspero chão de santa Rita (1986). 

Também produziu crítica e ensaios. Crítica: A Berlinda literária (1976), Um olho no 

prato outro no gato (1981); Os pingos nos ii (1993). Ensaios: Afrânio de Castro – o 

quadro sem retoque (1993), Poetas e prosadores contemporâneos o Amazonas – 

súmula biobibliográfica, 1994 e Os tristes (1997). Com a obra: Restinga (1976), 

Engrácio conquistou em 1968, o prêmio Jaraqui de literatura, mais cinco prêmios: 

Prêmio Prefeitura de Manaus (1976), com A berlinda literária; Prêmio Fernando 

Chinaglia (1976), da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, com Contos 

do mato; Prêmio Governo do Estado do Amazonas (1982); Prêmio Suframa de 

Literatura (1983) com Estórias do rio e Prêmio Suframa de Literatura (1985), com 

Áspero chão de Santa Rita. Também participou de vários concursos de contos, 

promovidos por revistas do Sul do país, como A Cigarra, obteve várias referências e 

duas Menções Honrosas. 

Para Engrácio (2005), sua maior influência é o Graciliano Ramos o autor de 

Vidas Secas, ele insere-se na então nova tradição da literatura de regionalista de 

crítica social, cujo principal expoente é Graciliano Ramos. Sua necessidade de retratar 

as misérias do homem do interior o fez escrever de maneira direta, sem muito apelo 

a adjetivos, exatamente como fez o autor. 

Um dos livros mais expressivos da Amazônia que levaram destaque são: A 

Selva (1970), de Ferreira de Castro e Banco de Canoa (1960), de Álvaro Maia, são 

dois grandes precursores da narrativa moderna amazonense.  Porém, Arthur Engrácio 

e Benjamim Sanches fizeram o rompimento com o passado. Romperam uma certa 

visão que prevaleceu durante muito tempo nas letras amazonenses. Muitos autores 

fizeram uma literatura de cartão-postal, descreveram a natureza, paisagem, florestas, 

rios, sempre silenciando o homem. “O caboclo era um homem sem história, um 
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renunciado, entregue à própria sorte, prisioneiro da floresta de seus medos e 

fantasmas” (HS, 2005, p.18). Engrácio (2005),  desconstruiu essa visão, destacando 

em sua obra autenticidade, seu foco era nas condições humanas, em vez da natureza, 

destacou o homem em sua relação de produção com essa natureza, ou seja, faz uma 

substituição da paisagem geográfica pela perspectiva humana, expressa num 

discurso vivido e fluente, equilibrado e orgânico. Ou seja, sua obra é um protesto 

contra a condenação da sociedade extrativista. 

 

Não importa que se trate de um estrangeiro; que ele seja moderno ou 
acadêmico. O que importa é que o seu romance tem o sentido 
estritamente amazônico, retratou, como nenhum outro ainda o fez, a 
miséria e o sofrimento do seringueiro nas brenhas da nossa mata, em 
mensagem que se traduziu para todas as línguas do mundo civilizado. 
A selva (sic), romance famoso no mundo todo, foi com efeito, 
literariamente, o primeiro grande passo para o melhor conhecimento e 
consequente interesse da nossa região por parte das outras nações. 
(ENGRÁCIO, 1995, p. 196). 
 
 

A citação supracitada foi uma transcrição que Engrácio fez as palavras de 

José Alcides Pinto a seu respeito. Indagando a sua preferência pelo sujeito interiorano 

retratado em suas narrativas. 

 

2.2 Engrácio e sua obra: Histórias de Submundo 
 

Neste tópico abordaremos uma breve apresentação dos contos que compõem 

a coletânia Histórias de Sumundo (2005), de Arthur Engrácio. A obra é composta por  

doze contos, a saber A Revolta que retrata a revolta dos caboclos, liderados por Chico 

Pantoja e Manduca, contra o coronel Euzébio. O texto é uma evidência da indignação 

de Engrácio contra a opressão. É uma vingança contra o domínio dos coronéis.  Os 

caboclos insurgidos maduram seus ódios, tecem os planos para destruir o coronel e 

sua arrogância. A morte do coronel Elzébio quer simbolizar o fim de um tempo, de um 

sistema de injustiça e violência. 

Já O conto Cláudia, a personagem se casa aos dezesseis anos, achava que 

ia viver um conto de fadas, ganhou de presente de seu esposo um palacete onde iria 

desfrutar de um grande amor e de muita felicidade. No entanto,após um ano de 

casada com seu esposo Gustavo,ele volta a viver avida de solteiro, o referido conto 

relata todo o seu sofrimento e após um tempo ele sofre um acidente cerebral que o 

deixa acamado até o final da história. 
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Em Filho de Arigó. Nesse conto Engrácio relata, a partir de sua experiência 

de infância, a condição de miséria e abusos a que estavam submetidos os órfãos nas 

cidades do interior, dados “de favor” para ricas famílias sob a justificativa de serem 

criados. O personagem principal foi humilhado na cozinha do coronel, por todos que 

viviam na casa e pela criada, que consequentemente pelos abusos sofridos acaba 

matando-a, pois não aguentava mais tanto sofrimento e humilhação por parte da sua 

madrinha. 

No conto Pescadores, relata dois ribeirinhos que têm a prática de caçar 

jacarés, procurando melhorar sua questão financeira e garantir sua liberdade diante 

do coronel, ou seja, fugir das ordens do patrão. Quando fora à noite a procura de 

jacarés, se surpreenderam com a reação deles, pois a situação se reverteu e o jacaré 

passou a dominá-los, e um dos ribeirinhos foi atacado e o outro amigo muito 

embriagado não conseguiu ajudar o seu amigo, o conto deixa entender que os dois 

amigos morreram. 

Em Jorge, acontece à história de um homem que fica por horas em um bar, 

lembrando da sua esposa que foi embora, ele inconformado não para de beber na 

esperança de esquecer tanto sofrimento. Ela foi embora com seu amante, alegando 

que não aguentava mais passar necessidade e que não o amava mais, com a sua 

saída de casa ele se entregou a sua própria sorte. 

A Vingança, narra à história de um seringueiro que foi traído por sua mulher 

Rosa Maria. Maurício Pinto não aceitando os fatos, que ela vai embora com José 

Tobias, viaja dez dias e dez noites para encontrá-lo. Maurício Pinto se aproximou de 

Tobias para praticar sua vingança, e fez com que ele se aproximasse de quinhentos 

porcos-do-mato, que em questão de segundos devoraram José Tobias. 

Zé Perequeté discorre a história de garotos que viviam chamando o senhor 

José Romualdo Tavares de Zé Perequeté, e todo tempo os jovens ficavam o 

insultando, e isso lhe causava muito mal, muito transtorno, por trás daquela figura de 

um homem em condições sujas, mal cuidado, também tinha um bom coração. 

Uma História de Trancoso, conta a história do seringueiro que saiu à caça de 

um animal para sua família comer, quando avistou um veado, muitogrande, foi quando 

ele carregou sua arma e atirou. Em seguida o veado caiu, ele o trouxe em suas costas 

até sua casa. Ao chegar em sua casa seus familiares o questionaram onde ele teria 

acertado o veado, eles não acharam marca alguma, de repente o veado saiu correndo 

e entrou na mata. O personagem Bodó, ficou sem entender se ele teria o acertado ou 
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teria ele apenas pegado um susto. Passou por mentiroso na frente de todos. Certo 

dia, mudou o local que havia caçado, e mesmo assim teve a impressão de ter visto o 

veado. 

No Vizinho, Senhor Gonçalo, não conseguia dormir ouvindo choro de uma 

criança da casa ao lado, casa do vizinho do número oito, tinha doze dias que seu pai 

havia perdido o emprego, resolveu ir até a casa de Dona Ângela e o senhor Miguel, 

saber o que a criança tinha, quando chegou lá, dona Ângela disse que era apenas 

dengo da criança. 

O coronel conta vingança de um senhor de terras contra um de seus 

funcionários que estariam se envolvendo sexualmente com sua filha, é onde fica mais 

explicito a intenção do autor de relatar a tirania e as crueldades daqueles que um dia 

foram os verdadeiros senhores feudais na Amazônia — os grandes seringalistas. 

O Cão retrata a história de um senhor chamado Heliodório, que tinha um 

amigo, um fiel companheiro que era o seu cachorro, que se chamava Tigre, sua 

esposa estava em um hospício, o filho único entregue a uma irmã mais velha para que 

cuidasse dele, as coisas não iam bem, desespero total. Ficavam em um casarão ele 

e o cão em dias terríveis de grande solidão, veio a falecer e o seu cão era a sua única 

companhia. 

Em o segredo do réu é a história de um homem desesperado que matou sua 

amante, chamada Maria Clara, que vivia uma vida muito difícil, separada do marido 

há muitos anos, por maus-tratos. Por dois anos viviam em harmonia, passaram-se 

alguns anos Maria Clara retornou à vida antiga, isto é, a vida de amores ilícitos. O 

marido tomou conhecimento e mesmo assim não o abandonou, pois ela mostrava 

arrependimento e muito sofrimento, porém o fato de não ter se separado dela, era 

uma forma de castigá-la, pois futuramente quando ela repetiu o erro, ele não a 

perdoou, matando-a de forma cruel. 

Por fim, ao abordarmos a fortuna crítica de Arthur Engrácio, podemos 

perceber a grandecontribuiçãoparaaliteraturaregional,portratardetemas relevantes 

concernente à história da Amazônia em suas narrativas. Pois nos enredos de suas 

obras o autor evidencia todo um contexto histórico, sócio, político e cultural por meio 

de um estilo e linguagem genuinamente literária. 
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3. SEÇÃO III: REVIDE OU RESISTÊNCIA? 
 
3.1 Revide: uma reação descolonizadora 
 

O revide ou resistência é uma maneira encontrada pelo outro com propósito 

de desconstruir o poder do Outro, ou seja, é um reflexo do binarismo que de certa 

forma coloca aquele que é marginalizado na condição de ser atuante em seu próprio 

favor, é onde ele se vê e passa a se notar enquanto sujeito que renasce das sombras 

da opressão. A resistência manifestada pelo outro pode se manifestar de diversas 

maneiras, desta forma, não diferente, a luta como forma de se alto proteger é uma das 

mais antigas e clássicas formas de revide, por isso, o revide da forma física, armada, 

foi muito comum no período da colonização e nos períodos pré-independência. Jean 

Paul Sartre em Prefácio de Os condenados da terra, de autoria do psiquiatra 

Martinicano, Franz Fanon, reflete quê: 

 

Não faz muito tempo a terra tinha dois bilhões de habitantes, isto é, 
quinhentos milhões de homens e um bilhão e quinhentos milhões de 
indígenas. Os primeiros dispunham do Verbo, os outros pediam-no 
emprestado. Entre aqueles a estes, régulos vendidos, feudatários e 
uma falsa burguesia pré-fabricada serviam de intermediários. 
(SARTRE, 1979, p.3). 
 
 

Sartre (1979), nos mostra em seu discurso que o revide anticolonial foi de 

fundamental importância para que comunidades coloniais existissem, entretanto, tal 

ato resultou no extermínio de muitos nativos que, não admitindo a nova realidade 

imposta, buscavam reverter situação e, a normalidade em seu território. O fato é que 

não podemos afirmar que na concepção de revide existiu algum tipo de benefício ao 

sujeito nativo, uma vez que, ao revidarem perante os mandes do Império, os nativos 

restringiam sua liberdade e, consequentemente, todo o seu aparato cultural e social. 

Todorov (1983) nos descreve um exemplo claro dessa colocação de revide e 

restrição social, quando apresenta na obra “A conquista da América. A questão do 

Outro” a atuação dos personagens Cortez (colonizador) eMalinche(colonizada), o 

revide desta índia é fundamental ao colonizador,uma vez que conhece as línguas 

Maias e Incas e não demora a aprender também o espanhol, passando a traduzir, não 

somente a fala dos nativos, como também, toda sua vida cultural e social, abrindo um 

leque estratégico de oportunidades de ataque por parte de Cortez, perante o nativo. 

Cortez agiu de modo dissimulado e perverso para conquistar seus objetivos, o que de 
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fato o garantiu a vitória sobre o grandioso exército de Montezuma. O empenho e a 

força do nativo em revidar para conseguir seu lugar no espaço quase sempre é inferior 

ao poder de armamento do colonizador, pois: 

 

Apoiados por cavalos (cuja posse era, por lei, vetada aos indígenas 
africanos), armas de fogo (que, por lei, os colonos europeus eram 
obrigados a ter) e por alianças estratégicas com grupos rivais, os 
europeus gradualmente sobrepujaram o poder indígena, 
desmantelando estruturas sócioeconômicas locais. (PRATT, 1999, p. 
82). 
 
 

De certa forma a que se reconhecer que a arma de fogo atribuía ao sujeitonativo 

uma nova roupagem, ou seja, fazia com que esses seres construíssem a concepção 

de que estavam preparados para a luta. Porém, tal ideologia acabava sendo 

fracassada, primeiramente que tais povos considerados inferiores não tinham 

armamento, depois, não possuíam o mesmo esquema organizacional que os exércitos 

europeus possuíam, uma vez que os próprios povos nativos lutavam entre si por 

territórios. O contrário, sem armas, os sujeitos coloniais se viam fracos sendo forçados 

a desistirem das lutas. 

É o que podemos descrever sobre os indígenas que habitavam no Brasil 

durante o processo de colonização, os nativos deram também muito trabalho para os 

colonizadores, pois mesmo em condições inferiores, eles lutavam, não desistiam, 

chegaram até ganhar alguns conflitos, é claro que a desvantagem  de armamento era 

um grande empecilho para os nativos. Outro exemplo a se descrever está na obra “A 

Tempestade” do dramaturgo Inglês, William Shakespeare, quando Próspero, (na 

figura de colonizador) reclama da “boa ação” que faz a Calibã, (enquanto colonizado) 

empregando-lhe a linguagem, logo após o revide do sujeito colonizado: 

 

PRÓSPERO: Escravo abominável, carente da menos chispa  de 
bondade, capaz apenas de fazer o mal! Tive piedade de ti; não me 
poupei canseiras, para ensinar-te a falar, não se passando uma hora 
em que não te dissesse o nome disto ou daquilo. Então, como 
selvagem, não sabias nem mesmo o que querias; emitias apenas 
gorgorejos, tais como os brutos; de palavras várias dotei-te as 
intenções, porque pudesses torná- las conhecidas. Mas embora 
tivesses aprendido muitas coisas, tua vil raça era dotada de algo que 
as naturezas nobres não comportam. Por isso, merecidamente, foste 
restringido a esta rocha, sendo certo que mais do que prisão tu 
merecias. (SHAKESPEARE, ATO I, CENAII). 
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É verdade que o revide do colonizado perante o colonizador, em quase todas 

as condições, sempre será uma intenção frustrada quando se questiona a condição 

discursiva e o poder, o colonizador é astuto e sua fala sedutora reduz o colonizado, a 

ponto de fazê-lo sentir-se, muitas vezes, inferior. Não estou querendo dizer que para 

ser concebido o revide precisa ser sempre armado, o que está em questão é o 

posicionamento binário que cada sujeito ocupa nas verdades históricas e culturais e, 

quanto a isso, o nativo não tem  voz e nem vez. 

O discurso acima nos lembra os relatos da crítica indiana Gayatri Chakravorty 

Spivak (1998), no polêmico questionamento descrito no ensaio “Can Subalternum 

Speak? ” Para a autora, o subalterno é mudo, cego e surdo mediante as verdades do 

Império, por várias razões, é de conhecimento científico que ele não possui verdades, 

nem tampouco, histórias suficientemente para se alto descrever, Spivak (1998), relata 

ainda que quando se trata de uma mulher subalterna essa transparência passa a ser 

mais evidente […] Se no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem 

história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente 

na obscuridade […] (SPIVAK, 1998, p.23)5. 

Por isso, mediante ao poder negado na condição de fala, o sujeito nativo se 

ver obrigado a pegar em armas, inclusive, existem críticos pós-coloniais que defendem 

o revide de forma armada, como é o caso de Frantz Fanon, que estudou a 

psicopatologia do negro colonizado. Psiquiatra antilhano. Fanon viveu na Argélia,no 

período em que o país lutava por sua independênciaconsequentemente foi 

testemunho ocular dos horrores do processo de colonização, o que de certa forma 

contribuiu para a construção de uma ideologia militante anticolonial a ser retratado em 

The Wretched of the Earth (1963). 

Para os estudiosos da narrativa de Fanon, a forma como o psiquiatra constrói 

seus relatos não só o coloca a favor da rebeldia, bem como, revida diante das 

imposições da metrópole, pois suas ideologias nascem à medida que convive com o 

negro e suas conflituosas condições sociais. A visão de Fanon pode gerar inúmeros 

questionamentos, por levar em consideração que estamos refletindo o ponto de vista 

de um intelectual, como pode um médico defender uma ideia bárbara (armamento)? 

Podemos justificar sua visão nos atrelando ao discurso do filósofo Francês de origem 

Argelina, Althusser, ao afirmar quê: 

                                                
5[..] It, in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, thesubaltern 
as female is even more deeply in shadow […]. 
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Não são as suas condições reais de existência, seu mundo real que 
os “homens” “se representam” na ideologia, o que é nelas 
representado é, antes de mais nada, a sua relação com as suas 
condições reais de existência. É esta relação que está no centro de 
toda representação ideológica, e, portanto imaginária do mundo real. 
(ALTHUSSER, 1987, p.85). 
 
 

Fazemos uma analogia da ideologia com a concepção de revide e resistência 

por termos a ideia de que o termo ‘resistência’ quase sempre constrói a imagem de 

luta armada. Logo, o revide ou resistência presenciado nestas circunstâncias de luta 

e guerra causa imensuráveis consequências sociais, levando em consideração que 

estamos diante do ser humano e vivendo seus anseios.  

Assim, para Loomba (1998, p. 46) Fanon volta sua atenção para a revolta do 

oprimido, adere à causa de resistência argeliana e projeta, em sua escrita, um povo 

unificado que superou os efeitos debilitantes do colonialismo”6. 

Sabemos que o colonizado, com o passar dos tempos, absorveu as intenções 

do colonizador no processo de colonização, desta forma, o revide e resistência pela 

luta armada abriu espaço para uma nova perspectiva no processo de revidar, entra 

em cena a questão do silêncio, a mímica, a fala em uma resistência pacífica e 

dissimulada, em outras palavras, uma espécie de revide discursivo. Para Ashcroft 

(2001, p.20). 

 

Se pensarmos em resistência como qualquer forma de defesa pela 
qual um invasor é mantido do lado de fora, as formas sutis e, às vezes, 
até mesmo formas não ditas de resistência social  e cultural foram 
muito mais comuns. Estas formas sutis e mais difundidas de 
resistência, formas de dizer ‘não’, são as mais interessantes porque 
são as mais difíceis para os poderes imperiais combaterem7. 
 
 

Nestas condições de revide, por meio do silêncio e significado conhecido pelo 

nativo, o sujeito se enquadra em um grupo de referência que e os outros conhecem, 

negando, de certa forma, a língua padrão europeia e a marginalização de sua língua. 

Em outras palavras, o nativo se apropria do significado que a ele diz respeito para se 

                                                
6[…] Turns his attention to the revolt of the oppressed, espouses the cause of Algerian resistance and 
projects, in his writings, a unified people who have overcome the debilitating effects of colonialism. 
7[…] But if we think of resistance as any form of defence by which an invader is ‘kept out’, the subtle 
and sometimes even unspoken forms of social and cultural have been much more common. It is these 
subtle and more widespread forms of resistance, forms of saying ‘no’, that are most interesting because 
they are most difficult for imperial powers to combat). 
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alto-representar, uma vez que, “Falar é estar em condições de empregar uma certa 

sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma 

cultura, suportar o peso de uma civilização”. (FANON, 2008, p.33). 

Neste contexto nos questionamos: Por que falamos em fala se a mímica não 

emite som? É justamente nessas condições que o discurso encontra sua maior força, 

ou seja, na representação e apropriação de seu aspecto cultural que transmite a 

realidade do sujeito. Ashcroft et al., (1998) descreve acerca disso mostrando que a 

apropriação envolve fatores que se destacam por trazerem: [...] grande gama de 

atividades culturais e políticas - filme, teatro, a escritura da história, organização 

política, modos de pensamento e argumento (p.5-6)8. 

Logo, o discurso guia o sujeito no universo, posiciona suas ideologias em um 

mundo, ou melhor, constrói um mundo ao sujeito, é atrelado a língua que o sujeito terá 

discernimento para interpretar as intentadas do colonizador e, consequentemente, 

procurar respostas para revidar diante de tal ato, por isso, “falar uma língua é assumir 

um mundo, uma cultura”. (FANON, 2008 p. 36). 

Esta perspectiva é adotada e estudada por alguns críticos pós-coloniais mundo a fora. 

(NGŨGĨ WA THIONG'O, 1995) crítico Queniano, repudia o uso da língua do 

colonizador para descrever a história do colonizado: 

 

Em minha visão a linguagem era o mais importante veículo pelo qual 
o poder fascinou e capturou a alma do prisioneiro. A bala foi o meio da 
subjugação física. A linguagem foi o meio da subjugação espiritual.[…] 
(NGŨGĨ WA THIONG'O, 1995, p. 287)9. 
 
 

A posição de Ngũgĩ (1995), nos relembra o processo de colonização do Brasil, 

quando os jesuítas chegaram trazendo a boa “ação” de catequizar os nativos. A um 

ponto que difere o colonizador da perspectiva do Nigeriano e a dos colonizadores 

Portugueses. No caso dos indígenas no Brasil, o revide foi de forma mais fácil levando 

em consideração o grau de inocência desses sujeitos, Caminha ao relatar o 

Achamento da Terra descreve essa inocência mostrando quê: 

 

                                                
8[…] Great range of cultural and political activities- film, theatre, the writing of history, political 
organization, modes of thought and argument.  
9In my view language was the most important vehicle through which that Power fascinated and held the 
soul prisoner. The bullet was the mens of the physical subjugation. Language was the means of the 
spiritual subjugation. [...] 
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A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos 
e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma [...]. 
Acerca disso são de grande inocência. [...] andavam tosquiados, [...] 
rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da 
solapa [...] uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que 
seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada, que lhe 
cobria o toutiço e as orelhas. [...] O Capitão, quando eles vieram, 
estava sentado em uma cadeira [...] Acenderam-se tochas. E eles 
entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao Capitão; 
nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e começou 
a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, 
como se quisesse dizer- nos que havia ouro na terra. E também olhou 
para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e 
novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata! (A 
CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA, 1500, ON LINE). 
 
 

Desta forma, os colonizadores puderam visualizar a dimensão da pacificidade 

dos nativos, tanto que no processo de colonização não empregaram apenas sua 

linguagem, bem como sua ideologia e, consequentemente o seu discurso. Contrário 

aos nativos que habitavam no Brasil, que absorveram e reproduzem as verdades dos 

colonizadores, Ngũgĩ propõe que se for rejeitada a linguagem do colonizador ela 

perderá o seu poder, e que se a linguagem materna for recuperada, 

consequentemente seu aparato cultural se configurará: “Eu acredito que minha escrita 

na linguagem Gikuyu, uma linguagem queniana, uma linguagem africana, é, em parte, 

uma parcela das lutas anti-imperialistas do Quênia e dos povos africanos10”. Para 

Ashcroft et. Al: 

 

A linguagem nas sociedades pós-coloniais caracterizava-se como tal 
pela complexidade, o hibridismo e a constante transformação, 
inevitavelmente negando-se a aceitar a estrutura ou código 
linguísticos que podem ser descritos pela distinção colonial de ‘padrão’ 
e ‘variante’ (ASHCROFT ET. AL, 1995, p.300)11. 
 
 

O revide à língua do colonizador não é muito defendido pelos escritores e 

críticos pós-coloniais, muitos consideram o se apropriar e conhecer a língua do 

Império de fundamental importância, assim, suas críticas podem atingir um número 

                                                
10 I believe that my writing in the Gikuyu language, a Kenyan language, an African language, is part and 
parcel of the anti-imperialist struggles of Kenyan and African peoples (Ngugi, 1995a, p. 290). […] 
11Language in post-colonial societies characterized as it is by complexity, hibridity and constant change, 
inevitably rejects the assumption of a linguistic structure or code which can be described by the colonial 
distinction of ‘standard’ and ‘variant’. 
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maior de leitores. O também africano, crítico, Nigeriano Chinua Achebe se posiciona 

falando quê: 

 

Acredito que a língua inglesa estará apta para carregar o peso de 
minha experiência africana. Mas terá que ser um novo inglês, ainda 
em completa comunhão com seu lar ancestral, mas alterado para 
convir a novos ambientes africanos12. 
 
 

Achebe (1995), fala de um inglês em que os relatos históricos do oprimido 

possam ser lidos e escritos dentro de um contexto de vida pós- colonial, onde o 

subalterno possa ter uma posição vista pelas pessoas que acompanham o 

desenvolvimento histórico e literário sobre seu espaço, sua raça, ou seja, a intenção 

do crítico é documentar o plano literário atrelado à reescrita e a releitura. Sabemos 

que o colonizador construiu uma imagemestereotipada ao colonizado ao documentar 

suas verdades acerca do outro. 

O revide ou resistência do colonizado perante as verdades do Outro, dá-se na 

medida em que este, marginal, se apropria de tal obra literária produzida pelo Império 

e, o desconstrói, subvertendo os juízos de verdades do texto original. Um exemplo 

destes aspectos é visto na reescrita da obra Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë 

(1816-1855). No enredo origina da obra podemos nos deparar com: 

 

Um relato da opressão feminina na primeira metade do século XIX na 
Inglaterra. A protagonista, que dá nome ao livro, narra seus sonhos, 
ilusões, dúvidas e sua luta para consolidar-se como pessoa atuante 
em uma sociedade que impunha à mulher o destino de se submeter 
ao papel de esposa e de mãe. A autora destaca as únicas profissões 
que eram possíveis de ser seguidas naquela época e sociedade: a de 
ser professora e governanta. (SOUZA e NENEVÉ-2016). 
 
 

A reescrita de Jane Eyre, da caribenha Jean Rhys (1890-1979) e intitulada 

Wide Sargasso Sea (1966). No enredo a personagem caribenha Bertha Mason, 

levada a condição desumana é tratada como louca. É comum destacarmos ao longo 

do enredo temáticas como racismo, submissão da mulher, escravidão, distinção entre 

Império, margem e colonialismo. Por esta razão “Wide Sargasso Sea tende a ser um 

desmascaramento e uma resposta ao drama do imperialismo e da colonização 

                                                
12I feel that the English language will be able to carry the weight of my African experience. But it will 

have to be a new English, still in full communion with its ancestral home but altered to suit new African 
surroundings (Achebe apudNgugiwaThiong’o, 1995a, p.286) 
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empreendidos no Caribe pela hegemonia britânica durante 500 anos”. (BONNICI, 

2000, p. 42). 

Dentre as considerações da reescrita surgem algumas dúvidas nos leitores e 

estudiosos quanto à obra Things Fall Apart (1958), de Chinua Achebe. Seria esta obra 

uma reescrita? A resposta para esse questionamento é não. Things Fall Apart, por 

subverter ideologias básicas do texto canônico imperial com propósito pós-colonial é 

considerado um “contra-discurso” ao romance O coração das trevas (1902), de Joseph 

Conrad (1857-1924), na qual o sujeito africano é descrito sob uma visão 

preconceituosa e degradante. 

Thing Fall Apart, de alguma forma faz com que o império vivencie não como 

espectador as condições de vida do marginal, mas, como um apreciador ou mesmo 

personagem, às vezes, protagonista no processo de colonização. Na obra A selva 

(1930), de Ferreira de Castro (1898-1974), podemos ver essa inversão de papel e 

uma reflexão da reescrita de textos feita pelo próprio europeu quando se ver na 

condição de marginal. O romance se destaca por denunciar o sistema de exploração 

humana, dos seringueiros nordestinos, no início do século XX, no período áureo da 

borracha. 

A Selva (1930), retrata a trajetória de um estudante de direito, Português, de 

26 anos, de nome Alberto, exilado no Brasil, por motivação política em seu país de 

origem. No Brasil as condições financeiras de seu tio, de nome Macedo, não eram 

boas, o que levou o jovem a tentar a vida nos seringais da Amazônia, motivados pelo 

discurso de fortuna fácil, Alberto desloca-se para o seringal Paraíso que segundo a 

narrativa estava localizado na Região pertencente ao município de Humaitá, no 

Estado do Amazonas e de propriedade do seringalista JucaTristão. 

O português teve uma vida subalterna no seringal, algum tempo depois, foi 

promovido, passando a trabalhar no barracão, tendo moradia e comida, porém, 

sempre vivendo submisso a seu seringalista. “Alberto pensava, olhando de longe a 

cena, nos navios negreiros de outrora, ao desembarcarem escravos em plagas 

longínquas, quando a voz rude de Balbino lhe recordou que também ele fazia parte 

do bando [...]”. (CASTRO 1960, p87). 

É notório que Alberto resiste em se reconhecer como sendo o outro, porém o 

cenário o colocava nesta condição. Ele estava sobrevivendo em um território banhado 

de ideologias colonizadoras, implantadas por sua nação, e agora, sentia-se sufocado 

com as ações absorvidas e incorporada pelos colonizados. Qual a relação de A selva 



50 
 

com Things  Fall Apart? Percebemos em ambas as obras uma reflexão acerca das 

ações do colonizador, e por levar em consideração a sua publicação e aceitação no 

espaço europeu, um certo revide do marginal que por vezes fala em consonância a 

voz do Império. Por isso, em Things Fall Apart, Achebe, segundo Ashcroft (2001, 

p.34); 

 

[...] reinstala a ‘boa’ cultura africana em oposição ao ‘mau’ colonizador. 
[…] seu sucesso em entrar no discurso da literatura inglesa, 
apropriando-se de uma língua estrangeira, pegando uma ferramenta 
dominante de representaçãoimperial. 
– o romance - e prover uma etnografia criativa de tal imediação que os 
leitores e falantes de língua inglesa poderiam sentir como se eles 
estivessem esperando dentro da aldeia, se  tornou um modelo desde 
então para escritaspós-coloniais. 
 
 

O fato é que em Achebe (1995), podemos construir uma nova visão para o 

nativo, desconstruindo as verdades concebidas pelos colonizadores. O que nos faz 

lembrar os estudos desconstrucionistas de Jacques Derrida que, atua em prol de 

desfigurar uma imagem construída pelo poder imperial que estruturava ao nativo uma 

sociedade estereotipada e inferior. O colonizador seduz e faz o nativo crer em sua 

condição subalterna. 

Marcio Souza, escritor amazonense, nos expõe um sujeito contaminado pelas 

ideologias europeia, na atuação de Benjamin, personagem da obra Mad Maria, o 

personagem nos apresenta o que seria o progresso em uma identidade estruturada 

pelo Outro; 

 

[...] Quer saber o que significa para mim o progresso? Uma política de 
ladrões enganando povos inteiros. Birmânia, Índia, África, Austrália, os 
nossos alvos. - Mas nós estamos deixando a nossa marca. [...] Ao lado 
da cadeia de tijolos, está a escola para formar funcionários nativos 
subalternos. Nós não nos esquecemos nem de ensinar aos jovens 
nativos o futebol. E aprendem a beber uísque, principalmente a beber 
uísque. Enquanto isso, nos clubes de pukkasahibs, nós repetimos ano 
após ano a mesma conversa. E enchemos a cara enquanto 
enriquecemos, enquanto destruímos tudo, enquanto espalhamos os 
nossos próprios vícios. (SOUZA, 2005, p. 341). 
 
 

Entendemos neste fragmento que a desconstrução está funcionando como 

forma de resistência pelo fato de o nativo atender as investidas do colonizador e, 

nesse processo, lança suas críticas contra a tomada de seu espaço, ou seja, o 
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discurso irônico de Benjamin busca desconstruir o discurso colonial que se centra 

como imáculo e confiável. Culler nos mostra quê; 

 

 
Desconstruir uma oposição é mostrar que ela não é natural nem 
inevitável, mas uma construção, produzida por discursos que se 
apoiam nela, e mostrar que ela é uma construção num trabalho de 
desconstrução que busca desmantelá-la e reinscrevê-la-, isto é, não 
destruí-la, mas dar lhe uma estrutura e funcionamentos diferentes. 
(CULLER,1999, p.122). 
 
 

O discurso colonial sempre se preocupou em caracterizar os sujeitos coloniais 

como seres sem linguagem, sem religião, sem cultura, enfim, como seres primitivos 

que nada possuíam, e por isso mesmo, deveriam “receber” o que a cultura europeia 

lhes “oferecia”. 

Partirmos como referencial de leitura desconstrutivista, os relatos de Alberto 

Rangel, por exemplo, ao descrever na coletânea de contos Inferno Verde (1908), a 

chegada e atuação dos sertanejos para operarem como seringueiros, nota-se com 

essa novidade o anúncio de uma série de conflitos sociais, uma vez que tais 

nordestinos migravam para a região amazônica por motivo de força maior, 

consequentemente, eram concebidos de uma ideologia própria, uma linguagem de 

que poderiam extrair riquezas das florestas e, um discurso, de certa forma, superior. 

O que quebra a imagem construída por muitos na qual os nordestinos eram 

unicamente as vítimas da miséria. 

O conto “Obstinação” representa esse conflito entre o nordestino (Roberto) a 

ser retratado como o apuizeiro, e o caboclo (Gabriel) a ser representado como abieiro. 

Rangel nos mostra que Roberto, apesar de ser descrito como uma planta ornamental 

era dissimulado e estrategista, chega como sendo um sujeito fraco e indefeso, 

entretanto, se apossa das riquezas do nativo tomando não somente seu espaço físico 

como sua condição psicológica. Aponto de este cometer suicídio diante das 

atrocidades do nordestino. 

 

A copa de pequenas folhas coriáceas e glabras do abieiro sumia-se, 
quase, na larga folharia da parasita monstruosa. Representava, na 
verdade, esse duelo vegetal, espetáculo perfeitamente humano. 
Roberto, o potentado, era um apuizeiro social. (RANGEL, 2001, p. 
109). 
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Uma análise desse conto nos revela que os sujeitos caboclos possuíam uma 

condição cultural concretizada em sua localidade, uma vez que por cultura 

compreendemos sob a perspectiva identitária cultural e o local de pertencimento e, 

toda a ideologia de significação cultural (HALL, 2001). Nestas condições, o 

contraditório passa a ser analisado quando o sertanejo chega à região ribeirinha, é 

visível que o nordestino aos poucos sufoca a voz dos nativos, fazendo com que se 

torne quase impossível este sujeito recuperá-la. Tal posicionamento nos remete 

novamente as descrições de Spivak (1998), ao refletir acerca da voz do subalterno, 

ela abre um paralelo e estuda também a questão da mulher subalterna. 

 

[...] ambos como objeto da historiografia colonialista e como sujeitos 
da insurreição, a construção ideológica de gênero mantém o macho 
dominante. Se, no contexto de produçãocolonial, o subalterno não tem 
nenhuma história e não pode falar, o subalterno como fêmea está 
ainda mais nas sombras. 
 
 

Homi K. Bhabha (1998), lança algumas críticas aos estudos de Spivak. Para 

ele a impossibilidade de fala do sujeito é uma contradição, o sujeito pode adquirir 

representação por meio da mímica, da paródia e da civilidade dissimulada, que são 

meios de resistir ao poder do Centro. A mímica pode ser uma estratégia de resistência 

perigosa por levar o sujeito colonizado a imitar, de certa forma, o colonizador. 

Entretanto, esta pode ao mesmo tempo, criar uma reprodução subversiva. Bhabha 

1998, p. 130), afirma pontua que ela “[...] emerge como uma das estratégias mais 

ardilosas e eficazes do poder e do saber coloniais”. 

Podemos verificar esta forma astuciosa de resistência por meio da mímica na 

já citada obra “Inferno Verde” (1908), de Alberto Rangel, especificamente, no conto 

“Maibi” O enredo mostra Sabino, seringueiro, negocia com Marciano a sua esposa 

Maibi, pela quitação de sua dívida. 

A cabocla, como moeda de troca, passaria a morar com outro seringueiro 

possuidor de saldo suficiente que cobriria a dívida de Sabino. Com o passar dos 

tempos no seringal, Sabino começa a sentir saudades de sua companheira. Em um 

gesto de desespero que deixa a imitar (Mímica) a irracionalidade daquele cenário, 

Sabino resolve tomar sua mulher de volta e matá-la de forma cruel. Transforma a 

mulher em uma espécie de seringueira humana. Amarra-a em uma árvore e encaixa 

pequenas tigelas usadas para colher látex em seu corpo, onde a vida de Maibi escorre 



53 
 

para as tigelas fúnebres tal qual o látex; 

 

Atado com uns pedaços de ambécima à “madeira” da estrada, o corpo 
acanelado da cabocla adornava bizarramente a planta que lhe servia 
de estranho pelourinho. Era como uma extravagante orquídea, 
carnosa e trigueira, nascida ao pé da árvore fatídica. Sobre os seios 
túrgidos, sobre o ventre arqueado, nas pernas rijas, tinha sido 
profundamente embutida na carne, modelada em argila baça, uma 
dúzia de tigelas. Devia o sangue da mulher enchê-las e por elas 
transbordar, regando as raízes do poste vivo que sustinha a morta. 
Nos recipientes o leite estava coalhado – um sernambi vermelho ... 
Tinha esse espetáculo de flagício inédito a grandeza emocional e 
harmoniosa de imenso símbolo pagão, com a aparência de holocausto 
cruento oferecido a uma divindade babilônica, desconhecida e terrível. 
É que, imolada na árvore, essamulherrepresentava a terra... O martírio 
de Maibi, com a sua vida a escoar-se nas tigelinhas do seringueiro, 
seria ainda assim bem menor que o do Amazonas, oferecendo-se em 
pasto de uma indústria que o esgota. A vingança do seringueiro, com 
intenção diversa, esculpira a imagem imponente e flagrante de sua 
sacrificadora exploração. Havia uma auréola de oblação nesse 
cadáver, que se diria representar, em miniatura um  crime maior, não 
cometido pelo Amor, em coração desvairado, mas pela Ambição 
coletiva de milhares d’almas endoidecidas na cobiça universal. 
(RANGEL, 2001, p.135). 
 
 

Maibi se tornava, portanto, uma mímica da própria floresta amazônica, e se 

encarnava, portanto, em um modo alegórico, a própria Amazônia que resistia a toda 

forma de destruição que a ela lhes era calçada, na medida em que sua vida estava 

relegada a ambição de toda uma coletividade. Sendo assim, da mesma forma que a 

mímica pode representar o poder colonial, imitando as atitudes dos colonizadores ela 

o recusa. Logo, “A ameaça da mímica é sua visão dupla que, ao revelar a 

ambivalência do discurso colonial, também desestabiliza sua autoridade (Bhabha, 

1998, p. 133)”. A mímica pode representar uma maneira menos óbvia de resistência, 

uma maneira que deslumbra o colonizador, aponto de fazê-lo crer na submissão 

completa do nativo. 

Por outro lado, nesta mesma vertente de imitar as ações do colonizador, 

temos a paródia que também copia as ideologias do Outro. Porém, o diferencial da 

paródia está na apropriação da escrita colonial que, buscando uma forma de ganhar 

voz e fazer-se ser representado o outro usa o texto para negar o que o Outro impôs 

acerca de si. É uma forma de mostrar que as verdades acerca de nativo estão 

destorcidas e, ao mesmo tempo é uma luta para recuperar sua imagem. 

Por exemplo, ao produzir narrativas e materializá-las com cenários do 
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colonizado, cria-se a ideia de uma cultura pronta, completa com costumes e ideologias 

próprias. Na paródia, o colonizador resiste a ponto de subverter os valores 

apresentados pelos europeus. 

Bhabha (1998, p.147), mostra que outra maneira de resistir às ações do 

colonizador e, ganhar voz, é por meio da cortesia dissimulada, ou seja, “a recusa 

nativa a satisfazer a demanda narrativa do colonizador”. O que a difere da mímica e 

da paródia é que na cortesia dissimulada o outro buscaconquistaro Outro sem conflito 

direto. Fazendo uso de uma aparente civilidade. É onde ele usa atributos europeus, 

considerados superiores, em favor de si mesmo. 

Desta forma, por exemplo, se o nativo fala a língua europeia que lhe foi 

imposta, ele acaba por modificá-la, criando, muitas vezes códigos culturais a serem 

usados dentro de seu grupo, é a mesma língua, porém com características próprias 

do outro. Logo, se o colonizador desconstruiu sua cultura, por meio da cortesia 

dissimulada o colonizado tem a chance de revidar tais ações. Kanavillil Rajagopalan 

(2009) é favorável ao emprego de termos próprios do nativo para se alto-representar 

quando colonizado, o autor refere- se à imposição da língua inglesa a muitos dos 

indianos de sua geração como “um verdadeiro espinho atravessado na garganta” 

(p.42). 

Ainda, Rajagopalan, no livro “A geopolítica da língua inglesa” publicado no 

ano de (2005) constrói algumas considerações acerca de como afrontar a hegemonia 

da língua inglesa, no livro destaca-se a rejeição concisa ao uso do inglês “uma das 

formas mais comuns de se posicionar diante da invasão da língua inglesa em nossas 

vidas é erguer uma muralha de rejeição psicológica contra o idioma e tudo o que ele 

representa” (p.140). As formas aqui apresentadas são maneiras de como representar 

a voz do colonizado, bem como, formas de subverter as ordens colonizadoras e, 

resistir a imposição da metrópole, sem o confronto armado, do qual o colonizado 

certamente sairia derrotado. 

É verdade que de certa forma o colonizado acaba por imitar o colonizador, 

porém recusa o que lhe é relegado de acordo como representa o objeto imitado. O 

revide ou resistência discursiva é uma das formas encontradas para tentar 

desconstruir as verdades estruturadas pelo processo de colonização, que deixou nas 

entrelinhas sujeitos, relegados a condição humana de existência, sem contar nos 

inúmeros sujeitos que forma camuflados ou viviam abaixo das entrelinhas da cruel 

história e, lá, buscamos um ponto de vista para encontrarmos as ações das mulheres 
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marginais. Averiguaremos agora como ocorrem às relações de revide e resistência 

das mulheres na obra Histórias de Submundo. 

 

3.2 O feminismo e o revide da mulher: seu espaço na sociedade e o local de 

fala em Histórias de Submundo.  

 

Ao iniciarmos essa discussão faremos uma breve apresentação descrevendo 

as considerações de Friedrich Engels (1820-1895) em sua tese intitulada: A origem 

da família, da propriedade privada e do Estado (1987). É importante elucidarmos que 

o pesquisador amplia tal discussão promovendo uma retomada aos estudos 

antropológicos evolucionista de Lewis H. Morgan (1818-1881), na obra Sociedade 

Antiga (1963). Nessa perspectiva, Engels esboça um panorama para explicar a 

evolução humana, especialmente no que configura o modo de organização social. O 

que pretendemos transmitir é que, oOutro ao agir “sobre a natureza externa a ele e 

ao modificá-la, altera, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (MARX, 1985, p. 149). 

Assim, pode surgir o sujeito outro catalogado em uma categoria inferior. Pois,  

 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das 
classes, e, como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, 
é, por regra geral, o Estado da classe dominante, classe que, por 
intermédio dele, se converte também em classe politicamente 
dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da 
classe oprimida. (ENGELS, 2002, p.166). 
 
 

Dentro deste contexto, de classe oprimida se destacam as mulheres. Sabe-

se que no contexto familiar, durante muito tempo, a mulher foi percebida como 

propriedade do homem (pai caso seja solteira e, do marido sendo casada). Como 

elucida Engrácio (2005) no conto A Vingança que o personagem Maurício agia como 

se fosse dono da Rosa Maria, pelo fato de sustentá-la: “Mas o que fazer, se o diabo 

da cabocla era tentadora mesmo?! No íntimo sentia até uma espécie de satisfação, o 

que provinha do fato de se  saber proprietário daquele corpo bom e roliço.” (p.68). 

Tendo como referência essas condições nos questionamos: Onde está a 

figura feminina nas pressuposições literárias? Respondendo a este e outros 

questionamentos Sandra Gilbert e Susan Gubar (2000), esclarecem pontuando 

metaforicamente que em grande parte das produções literárias que antecedeu o 

século XIX, a caneta atuava da mesma forma que o pênis, portanto, tudo que estava 
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relegado à condição de escrita e representação da mulher era construído segundo as 

ideologias da sexualidade masculina, e inclusive, em muitas produções literárias, 

sobretudo as marginais, as mulheres não apareciam apesar de sua atuação ser de 

fundamental importância para o enredo apresentado. 

Um exemplo desta condição pode ser analisado no Conto Filho de Arigó, da 

coletânea Histórias de Submundo. Percebe-se que temos neste relato a construção 

não apenas de um sujeito rotulado por ser o filho de um ser subalterno, bem como a 

própria condição da subalternidade, acontece que a atuação de um filho marginal e 

de um pai caricato negativamente obriga-nos a procurar a figura da mulher mãe na 

narrativa. 

É de conhecimento dos leitores que a posição desse filho sem mãe, ou seja, 

a de João Agripino, o protagonista do conto, faz com que ele seja objetificado por 

todos da casa em que ele mora. As consequências dessa objetificação resultam em 

todo tipo de humilhação e exploração, a narrativa mostra uma passagem em que tal 

fato acontecia durante um açoite, neste; 

 

João Agripino levantou-se cambaleando, o boné velho na mão direita, 
o olhar de cão acuado, e se foi arrastando pela parede, sufocando um 
soluço que teimava em sair-lhe da boca a todo instante. Como é, 
moleque, sai ou não sai desse canto? Quer que eu vá lhe buscar aí 
pela orelha? ... Agripino, lá no fundo da cozinha era, agora, um rato. 
Encolhido, apavorado, apenas seus olhinhos miúdos se moviam à 
procura de uma saída por onde pudesse escafeder-se da harpia 
encolerizada. De antemão, sabia que nessas horas qualquer 
movimento de fuga redundava em outros pescoções. Já conhecia de 
sobra a megera, sua malícia, sua perversidade. Quantas vezes por dá 
cá aquela palha já não o havia atirado ao chão e o surrado até o diabo 
dizer basta!? Ah! Só mesmo ele sabia! Ainda conservava bem frescas 
na memória as ocasiões em que, ao ser pela negra açoitado, tentando 
gritar, ela lhe punha o pé no pescoço e vociferava: “cala a boca peste 
ordinária já, já, senão eu te engasgo aqui mesmo! (ENGRÁCIO, 2005, 
p.49). 
 
 

Compreende-se que enquanto procuramos a mulher mãe de Agripino na 

narrativa, nos deparamos com outras mulheres, porém, mulheres assistidas por seus 

patrões, ainda que de forma degradante, tal fato as designa a condição de poder de 

ser mais que Agripino. 

A também que se descrever que, ao longo deste texto a ironia construída por 

meio da representação da caneta enquanto uma referência ao pênis serviu-nos para 

mostrar o quão distante a mulher estava nas apreciações literárias. Luce Irigary ao 
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descrever as reflexões filosóficas de Platão e na psicanalise de Freud apresenta quê: 

 

Se houver atividade ou agressividade na mulher, há de se atribuir a 
esses fenômenos a conotação do ‘masculino’ ou ‘destrutivo’. ‘Pois o 
masoquismo, como se costuma dizer, é verdadeiramente feminino’ 
[...]. E como eu, Freud, digo mais uma vez. (IRIGARAY, 1985, p. 20). 
 
 

Logo, na cultura Ocidental, o autor muito mais do que ser o sujeito que 

construía o cenário literário, ele é a figura que atribuiu significado e poder paraos 

sujeitos que atuarão neste e, por estarmos falando de uma condição patriarcal, a 

mulher fica fora das esferas da escrita literária. Foucault (1979) também faz algumas 

indagações acerca da criação da imagem da mulher nas produções literárias, para o 

autor esse sujeito passou por um processo de inércia social por ter nascido com esse 

sexo. 

 
O que existe de importante nos movimentos de libertação da mulher 
não é a reivindicação da especificidade da sexualidade e dos direitos 
referentes à esta sexualidade especial, mas o fato de terem partido do 
próprio discurso que era formulado no interior dos dispositivos da 
sexualidade. Com efeito, é como reivindicação de sua especificidade 
sexual que os movimentos aparecem no século XIX. (FOUCAULT, 
1979, p.268). 
 
 

Desta forma, a produção literária acerca da ficção da mulher foi marcada por 

lutas que revolucionaram não somente a forma de pensar e representar a mulher por 

meio do cânone literário, bem como, deu roupagem para a materialidade da crítica 

literária feminista. Sardenberg & Costa ao investigarem esse contexto mostram em 

“Feminismos, feministas e movimentos sociais”, (1991) que as primeiras ideias 

feministas firmaram-se, historicamente, na Europa setecentista em meio às 

transformações políticas e econômicas, Podemos descrever que a modernidade foi o 

ponto de partida para que o Feminismo surgisse e se organizasse enquanto 

movimento estruturado, desde o século XVIII, tomando corpo no século XIX, na 

Europa e nos Estados Unidos e, consequentemente se configurando como um elo 

crítico para se compreender e analisar a sociedade moderna, principalmente, no que 

tange a libertação das mulheres (COSTA, 1998, p.64). 

No que se refere à crítica feminista percebeu-se que a ficção que colocava em 

cena as personagens mulheres, abriu um novo contexto cultural na escrita de autoria 

sobre as suas atuações na sociedade, assim como a releitura de obras a partir do 
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ponto de vista da mulher. 

É importante descrevermos também a desconstrução do patriarcalismo que 

por muito tempo fez da mulher um “ser” submisso, que tinha como futuro vindouro o 

casamento, mas que agora, aos poucos, está conseguindo sua emancipação, também 

na literatura. 

As mulheres vêm se tornando cada vez mais corajosas e independentes, com 

a geração feminista foram quebrados diversos tabus, regras, conquistaram seu 

espaço, mas não devemos esquecer que alguns preconceitos ainda permanecem 

vivos dentro da sociedade em que vivemos, ou seja, a sociedade patriarcal teve que 

revisar alguns conceitos, um deles, por exemplo: a igualdade dos sexos, entre outros, 

porém as mulheres não conseguiram destruir a sociedade patriarcal por completo. 

 

No giro de poucas décadas, a mulher veio competir com o homem em 
todas as suas atividades. Essa alteração substancial no papel da 
mulher representou uma queda no que se refere à estrutura familiar, 
mesmo quando ela não abre mão de sua concomitante missão de mãe 
ou de esposa. A família, que a Constituição continua considerando a 
“base da sociedade”, já não é a mesma, visto como o seu centro 
referencial sofreu uma inflexão violenta, alterado que ficou o pólo 
condicionador por excelência de seu equilíbrio, dependente da perene 
dedicação materna. Diga-se o, que se quiser a respeito, o que se deu 
foi uma diminuição no amor como vivência e convivência. (REALE, 
2005, apud ALMEIDA, 2005, p.1). 
 
 

Interessante a citação em questão, o fato de a mulher procurar seu espaço no 

mercado de trabalho, estudar, se especializar, fez com que diminuísse o amor dentro 

do seio familiar, jogando toda culpa e responsabilidade na mulher, pelo fracasso 

familiar, como se não fosse obrigação dos homens transmitirem amor para sua família, 

valores, ajudar na criação dos filhos, muitos homens acham que só o fato de ajudarem 

financeiramente dentro da sua própria casa, já é o bastante, sendo que nem se trata 

de ajuda, porque os homens usufruem de tudo aquilo que trazem para sua casa. 

A citação supracitada diz que a estrutura familiar já não é a mesma, só pelo 

fato da mulher trabalhar, quando uma mulher entra de licença maternidade que é por 

direito assistido diante da Constituição, muitos pais acham que devido ao período da 

licença maternidade ser gozado dentro do seio familiar, a mulher não necessita de 

ajuda, que ela ainda está recebendo por estar cuidando de uma criança, triste 

realidade a qual nos deparamos constantemente. Por muito tempo a mulher foi vista 

como submissa ao homem, tentando sempre se igualar ao homem,e hoje na 
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sociedade contemporânea ela busca sua identidade, expressividade, seus anseios e 

desejos como um ser atuante na sociedade, mostrando que se pode ser mulher e mãe 

ao mesmo tempo. 

O escritor Amazonense Milton Hatoum, por exemplo, ao construir seus 

personagens apresenta ao cenário literário regional, mulheres complexas e com 

função de caráter plausível, propondo ao público leitor a realidade profunda das 

relações humanas. A obra Dois Irmãos (2000) é marcada por elas em posições 

diversas. É verdade que a condição de sujeito feminino submissa na obra é 

predominante, porém, o que mais chama a atenção e a presença da mulher que foge 

aos padrões patriarcais. A matriarca da família Zana é uma representação dessa 

mulher frente há seu tempo, uma vez quê; 

 

Foi assim desde os 15 anos. Era possuída por uma teimosia 
silenciosa, matutada, uma insistência em fogo brando; depois, armada 
por uma convicção poderosa, golpeava ferinamente e decidia tudo, 
deixando o outro estatelado. Assim fez. Solitária, reclusa entre quatro 
paredes, extasiada com os gazais de Abbas, Zana foi falar com o pai. 
Já havia decidido casar-se com Halim, mas tinham de morar em casa, 
nesta casa,  e dormir no quarto dela. Fez a exigência ao Halim na 
frente do pai. E fez outra: tinham de casar diante do altar de Nossa 
Senhora do Líbano [...]. (HATOUM, 2000, p.53). 
 
 

Não diferente, Rânia, sua filha, herda os traços da mãe e rompe os 

paradigmas patriarcais ao tornar-se o centro da família, tomando para si a 

responsabilidade com o lar ao gerenciar o comércio, sendo o braço direito de seu pai. 

Entretanto, ao olhar da mãe, Rânia é uma personagem com traços insignificantes 

quando é comparada aos irmãos, os gêmeos Omar e Yakub. Logo, para a mãe “Rânia 

significava [...] menos que os gêmeos. Rânia dormia num pequeno aposento [...] os 

gêmeos dormiam em quartos semelhantes e contíguos, com a mesma mobília; 

recebiam a mesma mesada, as mesmas moedas”. (HATOUM, 2000, p. 29-30). 

Percebe-se que Rânia foge as ações do patriarcalismo, entretanto, continua 

na condição de igual ou até inferior aos irmãos. A construção das personagens do 

escritor amazonense desde muito tempo vem sendo objeto de discussão por muitos 

estudiosos da crítica literária acerca da mulher. 

Kate Millett, escritora e crítica americana, em Sexual politics (1970), por 

exemplo, reflete as ideologias de Virginia Woolf com propósito de enfatizar odomínio 

do poder patriarcal. No livro, Millett faz uma representação estereotipada da mulher 
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em obras de ficcionistas como D. H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer. Conforme 

observou Funck (1999, p.18), trata-se da “primeira obra importante da crítica feminista 

norte americana”. Seguindo essa mesma perspectiva de Sexual politics, o livro 

Woman in sexist society: studies in Power and powerless (1971) apresenta textos das 

críticas feministas Elaine Showalter, Catherine Stimpson e também de Kate Millett. 

Elaine Showalter é uma das precursoras da crítica literária feminista, seus 

estudos contemplam, análises de produções advindas da “subculturas” Se 

destacando por ter desenvolvido o conceito de “gynocritics” – estudos literários 

produzidos por mulheres, enfatizando suas atuações ideológicas, bem como sua 

história e todo o percurso da tradição literária feminina. Assim, segundo a autora “A 

ginocrítica analisa a história dos estilos, os temas, os gêneros literários e as estruturas 

literárias escritas por mulheres [...] a psicodinâmica da criatividade feminina e estudos 

sobre autoras e obras literárias específicas”. (SHOWALTER apud BONNICI, 2007, p. 

132) ressalta ainda quê: 

 

O programa que a ginocrítica preconiza consiste na construção de um 
arcabouço feminino para a análise de uma literatura escrita por 
mulheres e no desenvolvimento de novos padrões baseados no 
estudo da experiência feminina, excluindo a adaptação de modelos e 
teorias masculinos. A ginocrítica começa quando se liberta do 
absolutismo linear da história literária masculina, susta o 
encaixamento das mulheres nas entrelinhas da tradição masculina e 
concentra-se no mundo recentemente visível da cultura feminina”. 
 
 

As ideologias de Elaine Showalter é por definitivamente no cenário literário o 

som das vozes femininas que por um longo tempo foi “esquecidas”  ou silenciadas 

pelo cânone. Perceber tais trabalhos, pesquisá-los sob novas perspectivas de leitura. 

Os reflexos das discursões de Showalter chama a atenção em todas as suas 

produções, porém destacamos “Literature of Their Own: British Women Novelists from 

Brontë to Lessing (1982) ”, em que a mesma propõe um estudo sobre literaturas e 

tradições das mulheres da era Vitoriana à atualidade. Inclusive, nessa obra expõe o 

que considera as três fases da literatura feminina. 

A chamada primeira onda feminista, ocorreu no século XIX e avançou pelo 

início do século XX, firmando-se, inicialmente na Inglaterra, França, Estados Unidos 

e Espanha, difundindo-se a outros países do Ocidente (NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 

649). Um item importante nesta fase foi o protesto contra os casamentos arranjados, 

pois as mulheres não tinham o direito da escolha de seus parceiros, seus sentimentos 
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eram totalmente ignorados e seu poder intelectual não era reconhecido. Segue-se que 

a mulher que ousava cultivar sua inteligência e escolaridade além do desempenho da 

sala de estar estava violando a natureza e a tradição religiosa. 

É importante descrevermos que no que se refere a “primeira onda” as 

ideologias por trás das reivindicações estavam associadas aos interesses de 

mulheres brancas e de classe média que fugindo aos padrões patriarcais passaram a 

lutar por terem oportunidades de estudar, seu papel na organização familiar, bem 

como, sua participação em determinadas profissões, antes relegada ao homem. 

(LOURO, 2004 [1997], p.15). 

A segunda onda feminista iniciada no século XX é continuação da primeira, 

ou seja, as mulheres continuam se organizando e reivindicando seus direitos. Porém, 

há uma distinção entre essas duas fases, pois na primeira fase as mulheres lutavam 

pelas conquistas dos direitos políticos. Já na segunda fase o que vai se destacar 

nesse movimento é pôr um fim à discriminação do sexo feminino, ou seja, é a luta pela 

igualdade dos sexos. 

O que figura nessa fase, de fato, é a determinação dos escritos literários por 

mulheres e a conscientização de que elas seriam tão intelectuais quanto os homens. 

É a fase onde a manifestação dos termos “patriarcalismo”, “sexo”, “gênero”, cultura” e 

“identidade sexual” geram uma luta ainda maior contra a dominação masculina. 

Tal fato se fortalece na Terceira Onda (meados 1945 até atualidade) onde as 

mulheres tinham a intenção de demonstrar que sua escrita era marcada pelo gênero 

e a significação de ter seu texto reconhecido com sua própria autonomia era de 

fundamental importância para elas, é uma fase marcada pela autodescoberta. 

Ademais, como argumenta Zolin, em um primeiro momento, a percepção de que a 

mulher enquanto leitora e escritora possuía uma experiência diferente da masculina 

“implicou significativasmudanças no campo intelectual, marcadas pela quebra de 

paradigmas e pelas descobertas de novos horizontes de expectativas”. (ZOLIN, 2003, 

p. 217). 

 

3.2.1 O Revide das personagens femininas em “Histórias de Submundo", uma 

leitura pós-colonial nos contos: A Revolta e Cláudia 

 
Na coletânea de contos Histórias de Submundo de Arthur Engrácio, há 

diversas formas de manifestações de revides. Entretanto, é percebível uma condição 
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que nos gera certa intriga. Por que o revide da mulher que vive nos seringais é abafado 

pela ação do homem? O fato é que, enquanto os homens nos seringais revidam para 

não aceitar a forma como são tratados pelos seus senhores e, muitas vezes pegam 

em armas e usam da violência física para revidar, a mulher geralmente revida 

denunciando às barbaries que sofriam pelos donos dos seringais para seus maridos. 

Seria como se nos seringais, existisse uma posição hierárquica para se revidar e 

nesta, a mulher ocupasse a condição de ser abaixo do dilema da subalternidade. 

É claro que o revide ou resistência é um procedimento tencionando subverter 

o binarismo e a determinação das diferenças implantadas pelos colonizadores aos 

povos colonizados. O revide é ascendido a contar do instante em que não se admite 

uma ordem e busca-se derrubar essa nova autoridade. Em contra partida, a 

resistência ocorre por que o sujeito colonizado não aceitava a usurpação de si, 

passando a ser obrigado a obedecer aos mandes, e a agir como objetos perdendo 

definitivamente suas próprias vontades e sendo relegado a aceitar uma realidade de 

terceiros, como foi verificado no conto A revolta. 

“A Revolta” é o primeiro conto apresentado no livro Histórias de Submundo de 

Arthur Engrácio (1960) e narra à história dos seringueiros revoltados com o patrão, 

Coronel Euzébio, figura responsável pela humilhação e pelos maus tratos sofridos 

pelos próprios trabalhadores, suas mulheres, em suma, suas famílias. A Revolta é 

liderada por Chico Pantoja e Manduca. Tenório Telles (2005) na apresentação à obra, 

afirma que nesse conto Arthur Engrácio: 

 

[...] fez uso do inverossímil para dar mais vitalidade, força às suas 
personagens, realçando-lhes as virtudes. O caboclo aparece 
transfigurado. As personagens emergem da paisagem natural, fortes, 
ousadas e vingativas. (TELLES, 2005, p.19). 
 
 

É importante descrevermos os revides das mulheres no conto, personagens 

que denunciam os maus tratos sofridos por elas, da parte do coronel e, relatados a 

seus maridos, logo, antes do seringueiro se rebelar ele é alimentado pelos revides e 

as resistências advindos de suas mulheres e irmãs. A narrativa constrói esse cenário 

ao ilustrar o momento em que estes preparavam o ataque contra o coronel, Chico 

Pantoja lembra que o: 
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Cabloco iria deixar de apanhar de palmatória, suas mulheres seriam 
respeitadas, suas filhas e irmãs não mais se prostituiriam na cozinha 
dele. Seria aquela a sua noite de vingança, de liberdade. Por isso que 
bebiam e cantavam àquela hora avançada. (ENGRÁCIO, 2005, p. 33). 

 

Ainda que haja um revide da parte das mulheres, é necessária uma força a 

mais para sua voz ser ouvida e, nesta a posição do homem serve como suporte. O 

fato é que o termo revide, ou resistência, a principio, faz alusão a conflito armado, 

porém cercado de estratégias que operavam com base na violência física (Ashcroft 

et. al, 1998).  

A rebelião armada é alimentada pelo ódio e, ao ser executada traz consigo 

construções imagéticas dos sujeitos que sofriam determinadas formas de humilhação. 

Foi à maneira representada pelos marginais para tentar reverter o quadro social da 

colonia. A mulher ainda que não pegue em armas e, não apareça fisicamente na 

Revolta, a alusão feita a ela sempre foi carregada de estereótipos, sobretudo sua 

representação era uma significação de reduzir o sujeito conforme aparecera no conto, 

pois na hora do insulto aos seringueiros era muito comum a utlilização de “filho da 

puta.” (ENGRÁCIO, 2005, p.34). 

Podemos compreender esse revide advindo do discurso envolvendo a 

representação feminina na medida em que as personagens tomam coragem de 

enfrentar o coronel Euzébio, já que sabemos que a relação entre o seringueiro e o 

patrão era de subserviência, ou seja, uma relação de colonizador e colonizado.  

Temos um exemplo dessa relação no trecho “- Não vendo fiado para caboclo 

vagabundo, gritava a voz fanhosa e truculenta, a passear pela porta da loja”. 

(ENGRÁCIO, 2005, p. 33). No contexto do conto, essa fala é proferida pelo coronel 

Euzébio e temos os adjetivos “fanhosa e truculenta” para caracterizar a voz do coronel. 

O termo truculento denota tanto autoridade quanto violência e indica a postura 

autoritária e altiva da personagem que assume a posição decolonizador. 

Já o termo fanhoso no dicionário significa que parece falar pelo nariz ou como 

se estivesse com o nariz apertado; fanho. Já o seringueiro é caracterizado como 

caboclo, termo usado para designar o sujeito descendente tanto do indígena quanto 

do negro, dois povos marcados pela escravidão. 

Além, de usar o termo caboclo de forma pejorativa, o coronel ainda o 

denomina de “vagabundo”, ou seja, aquele que não trabalha, que age sem seriedade 

ou com desonestidade; malandro. Podemos então inferir que a postura do dono do 
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seringal é sempre daquele que grita e dita às ordens e, o seringueiro é sempre o 

marginalizado, explorado e subserviente. 

Acerca do título do conto, A Revolta, segundo o significado do dicionário 

revolta significa manifestação coletiva, organizada ou não, de insubmissão contra 

qualquer autoridade; motim, rebelião, levante. Se observarmos o autor traz “A Revolta” 

e não Uma Revolta, quais seriam as implicações pelo uso do artigo definido “a” e não 

do artigo indefinido “uma”? Então, o uso do artigo definido “a”, não está 

particularizando, não está falando de um momento isolado, ele é mais abrangente, 

não está dando uma quantidade específica de número, ele está falando acerca de 

uma sociedade, como se fosse basicamente um sentimento e não um momento e não 

uma situação especial, já no caso, se o autor tivesse optado por “Uma Revolta”, nos 

dava entender de um momento específico, um momento especial, algo momentâneo. 

Essa diferença nos faz lembrar do “outro” (com o minúsculo) e o “Outro (com 

o maiúsculo), podemos fazer uma comparação, o Outro com letra maiúscula 

representa o império, o colonizador, o homem de poder, o homem que tem o melhor 

discurso a ponto de fazer o colonizado acreditar em suas palavras, já o outro com o 

minúsculo é o sujeito considerado inferior, sem perspectiva nenhuma de uma vida. 

Podemos comprovar com a passagem de Ashcroft: 

 

Este Outro pode ser comparado ao centro imperial, ou ao discurso 
imperial, ou ao próprio império, de dois modos: primeiramente, provê 
as condições nas quais o sujeito colonizado obtém a consciência de 
sua identidade como, de alguma forma, o outro‘, dependente; em 
segundo lugar, ele se torna o polo absoluto de referência‘, o arcabouço 
ideológico no qual o sujeito colonizado pode vir a compreender o 
mundo. (ASHCROFT et. AL., 2000, p.170-1). 
 
 

Na análise das questões estruturais, podemos caracterizar no conto um 

narrador heterodiegético, na medida em que narra em terceira pessoa e conhece 

todas as ações e os pensamentos das personagens a história aconteceu no período 

áureo da borracha, desconstruindo a ideia de floresta, natureza como a principal 

protagonista, dando espaço para a figura do seringueiro, ou seja, o espaço é uma área 

extrativista da Amazônia: o seringal. 

A linguagem é fluida do conto, coloquial, sem rebuscamentos ou excessos, 

em algumas passagens nota-se uma certa oscilação, um corte na intensidade do 

discurso. Ao ler seus contos percebemos as expressões do universo interiorano. 
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Súbito, um tiro ecoou na calada da noite, indo atingir em cheio o 
barracão. Outro mais. Mais outro. Ouvia-se agora um ribombar de 
descargas extraordinariamente impressionante. Tochas eram 
lançadas, e as chamas em pouco tempo dominavam o alvo, formando 
uma fogueira colossal. (ENGRÁCIO, 2005, p.21). 
 
 

Os personagens principais são: Manduca o principal seringueiro, tinha o 

sangue de índio dos seus avós. 

 

Pulsava-lhe nas veias o sangue índio dos seus avós: - o sentimento 
de vingança era inato. Ele como todos os da sua raça, não 
sabemperdoar aos que lhes fazem mal. Aparentemente dóceis, são, 
na realidade, autênticas feras. (ENGRÁCIO, 2005, p.35). 
 
 

Chico Pantoja é o braço direito do Manduca, amigo fiel, que o ajudava no seu 

plano. “Chico Pantoja tinha os olhos injetados’’ (ENGRÁCIO, 2005, p.31), ele era como 

uma espécie de assessor de Manduca. Os dois seringueiros assumiam a autoria da 

revolta, o coronel Euzébio que o narrador nos apresenta da seguinte forma: 

 

Cachaço gordo, homem mau, senhor debaraço e cutelo, que  de há 
muito lhes vinha perseguindo, roubando-lhes, inclusive, as criações, 
os momentos de sossego, a paz enfim. (ENGRÁCIO, 2005, p.32). 
 
 

José Pires, o empregado, Marcelina filha de Manduca que aparece no conto 

enferma com um tumor nas costas e os demais seringueiros. Os caboclos viviam 

oprimidos, humilhados, pois trocavam sua mão-de- obra pela sua sobrevivência, suas 

terras eram roubadas, pois os engenheiros que ali trabalhavam eram pagos pelo 

coronel Euzébio, e sempre atestariam que todas as terras seriam de fato dele, a única 

arma que o seringueiro tinha era seu próprio material de trabalho, e um grande 

sentimento de ódio, de indignação, de repúdio, que era alimentado cada vez mais 

contra o coronel de barranco. 

 

A humilhação para o caboclo é como o cautério; tem a força da 
vergastada. E como os rios da sua terra, que têm capacidade para 
comportar grandes massas d’água, mas que um dia, dada a 
impetuosidade da enchente, fazem transbordar essa água – assim ele 
pode suportar anos e anos de sofrimento, anos e anos de humilhação, 
anos e anos de martírio, porém, em dado momento, tal como os 
aluviões, o seu ódio extravasado é capaz de derrubar as maiores 
barreiras, e leva tudo de  vencida. É questão de circunstância. 
(ENGRÁCIO, 2005, p.35). 
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O conto se inicia com Chico Pantoja, Manduca e os caboclos em uma reunião 

no bar, com a finalidade de verificarem os últimos detalhes do plano que iriam colocar 

em ação contra o coronel Euzébio. Esse plano nos mostra que essa relação de 

seringalista e seringueiro não era unilateral, visto que tanto o coronel quanto os 

seringueiros praticavam atos violentos. 

Os seringueiros estavam aparentemente muito felizes, pois se o plano desse 

certo seria o grito de liberdade que tanto almejavam, voltariam a ter paz, não seriam 

mais humilhados, não apanhariam até pelo fato de estarem respirando, suas filhas e 

esposas parariam de se prostituir na casa dos coronéis seus filhos quando 

necessitavam de medicamentos que só no barracão do coronel era vendido, e ele 

friamente não queria vender fiado. Uma passagem que fica evidente. 

 

– Já lhe disse que não vendo fiado, seu filho da puta. Não insista. Vá 
comprar fiado na casa do C...! E soltava uma pornografia tremenda, 
fazendo uma com que o pobre diabo saísse remoendo a sua dor, a 
sua necessidade. (ENGRÁCIO, 2005, p.33). 
 
 

Segundo o exposto, Manduca precisou de uma pomada para sua filha 

Marcelina que sofria com um tumor nas costas, e juntou tudo o que tinha para ir 

comprar a pomada no barracão do coronel Euzébio, pelas contas ainda voltaria com 

um saldo. Ao chegar ao barracão o coronel disse que suas economias dariam para 

levar apenas uma lata de pomada, não tendo outra alternativa, ele trouxe a pomada 

para sua filha. Para sua surpresa ao chegar em casa a pomada não possuía nenhuma 

qualidade terapêutica e ainda estava deteriorada. E furioso retornou ao barracão 

dizendo “Vosmicê tá me robando disgraçadamente, coronel; vosmicê é um ladrão, um 

pati. (ENGRÁCIO, 2005, p.34). 

É um ato de desespero, emoção, mostrando toda a fraqueza do homem 

interiorano, que dessa vez se fez forte com seu discurso, que era a única arma que 

poderia usar no momento, porém, mal terminou de falar foi para o tronco onde 

apanhou muito, esse fato ficou marcado na vida de Manduca, ainda que ele vivesse 

cem anos, não o esquecera. 

 

- Então, caboclo filho da puta, tu quiseste me desacatar, hem? Sabes 
por acaso o que acontece com quem ousa desrespeitar o coronel 
Euzébio? Verás já. E, levantando-se bruscamente, disse aos seus 
capangas que podiam começar. (ENGRÁCIO, 2005, p.34). 
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Essa é a forma que o coronel encontrava de se mostrar superior, forte diante 

do desrespeito do seringueiro, mostrando total poder de força, pois o caboclo foi 

ousado em seu discurso, tomado por um profundo ato de desespero, tristeza e 

indignação. 

Não diferente aos discursos de Engrácio, Fanon na obra “Pele Negra, 

Máscaras Brancas”, publicada no ano de (1952), apresenta por meio de uma análise 

psicológica a condição de submissão de raças ao analisar o sujeito negro e branco. 

Para o autor, o sujeito negro não é percebido enquanto humano. Logo, suas 

aspirações consistem em alcançar tal objetivo, ou seja, imitar os padrões sociais 

brancos. Em contrapartida, o branco se dedica a usufruir a “superior” condição auto-

designada de ser humano. Tal relato é visto na introdução da obra quando o autor 

mostra em seu trabalho a elaboração do esquema corporal: 

 

Elaborei abaixo do esquema corporal, um esquema histórico racial. Os 
elementos que utilizei não me foram fornecidos pelos “resíduos de 
sensações e percepções de ordem, sobretudo táctil, espacial, 
cinestésica e visual”, mas pelo outro, o branco, que os teceu para mim 
através de mil detalhes, anedotas, relatos. 
 
 

A luta do negro e, em especial de Fanon é unicamente para ter seus direitos 

humanos reconhecidos, o branco deve olhar para o negro e reconhecer o ser humano 

com a pele de outra cor, porém com a mesma condição de vida. Tal percepção é vista 

na atuação dos personagens envolvidos nesta análise. 

verificamos que o que eles buscam é uma aceitação de sua condição de ser humano. 

Uma outra relação em que podemos fazer analogia é a questão da pomada 

utilizada nos dois contos A Revolta (1960) e Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(1881) é a diferença para a serventia do medicamento, e os propósitos almejados que 

veremos a seguir. 

 

Digamos: - amor da glória.Essa ideia era nada menos que a invenção 
de um medicamento sublime, um emplasto anti- hipocondríaco, 
destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de 
privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse 
resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos 
as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um 
produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou 
cá do outro lado da vida, posso confessar tudo: o que me  influiu 
principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, 
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folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do remédio, estas três 
palavras: Emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão 
do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me 
arguam esse defeito; fio, porém, que esse talento me hão de 
reconhecer os hábeis; “... e eu era hábil." Assim, a minha ideia trazia 
duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para 
mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. 
(ASSIS, 1994, p.4). 
 
 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) é narrado em primeira pessoa. 

Onarrador é um defunto-autor que é o Brás Cubas. O próprio Brás Cubas relata sua 

infância, sua vida, seus amores, seus conflitos, relata a angustia de sua própria morte 

e a experiência com a invenção do medicamento. Enquanto Brás Cubas inventava o 

emplasmo, a panaceia que segundo o dicionário é uma palavra com origem no  grego 

panákeia, sendo  que pan significa "todo"e ákos significa "remédio". Desta forma, a 

palavra  indica uma substância que cura todas as doenças. Na mitologia grega, 

Panaceia era a deusa da cura, irmã de Hígia, deusa da saúde e higiene. Essa 

invenção foi sua última obsessão e que lhe garantia a glória entre os homens. 

Enquanto ele inventava o medicamento ele adquiriu uma pneumonia que foi a causa 

da sua morte. 

 

Morri de uma pneumonia; mas se lhe disser que foi menos a 
pneumonia, do que uma idéia grandiosa e útil, a causa daminha morte, 
é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-
lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. (ASSIS, 1994, p.3). 
 
 

Ao analisarmos dentro da perspectiva colonial, é basicamente o reflexo do 

colonizador e colonizado, as intenções do Brás Cubas nos lembra a do colonizador, 

ou seja, ele já tem o necessário para viver, mas quanto mais expansão e domínio ele 

tinha era bem-vindo. Diferentemente de Manduca no conto A Revolta de Arthur 

Engrácio, pois para ele a pomada era uma necessidade, era uma condição de vida, 

então, ele estava reivindicando um direito de viver, já Brás Cubas de alastrar o poder, 

de ter várias vidas a seu benefício, tanto que ele queria salvar a humanidade, 

enquanto Manduca já se daria por satisfeito em salvar naquele momento apenas sua 

filha. 

Percebemos que o Brás Cubas é o reflexo e ao mesmo tempo representando 

o colonizador é o Manduca é a intenção do subalterno é a representação do 

colonizador. Outra similaridade que encontramos com o conto A Revolta e Memórias 
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Póstumas de Brás Cubas é a forma como a personagem Brás Cubas fora educado – 

Brás Cubas seria a voz do colonizador, que impunha o silencio desde pequeno. 

 

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e 
verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu 
tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um 
dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher 
do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, 
deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, 
fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce “por 
pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, 
era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia 
um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com 
uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e 
ele obedecia, — algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer  
palavra,  ou,  quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao que eu retorquia: 
— “Cala a boca, besta!” — esconder os chapéus das visitas,  deitar 
rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabichodas cabeleiras, 
dar beliscões nos braços dasmatronas, e outras muitas façanhas 
deste jaez, eram mostras deum gênio indócil, mas devo crer que eram 
também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me 
em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista de gente, 
fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me beijos. (ASSIS, 
1994, p.15). 
 
 

É notável que para o menino fosse algo comum fazer tais maldades com as 

pessoas que o rodeava, seu apelido condizia com seu comportamento, seu alvo eram 

os escravos, chegou a quebrar a cabeça da escrava colocando  a culpa nela, e mesmo 

assim sua mãe acreditava, ou seja, uma criança sem limites, e ainda pegar um 

escravo e fazia-o de cavalo como algo mais natural do mundo, inferiorizando a figura 

do escravo, humilhando-o de tal forma a compará-lo com um animal, e quando 

Prudêncio gemia de dor, a resposta de Brás Cubas era que ele calasse a boca e já o 

xingava. 

Com certeza, não o ensinaram valores, respeito, foi criado como espelho do 

pai. E mais lamentável ainda era quando as pessoas ficavam chocadas com suas 

travessuras e injustiças, seu pai apenas o repreendia na frente das pessoas, depois 

ficava tudo bem. Essa correlação dessa infância de Brás Cubas vai de encontro com 

o que acontecia com o coronel Eusébio e os seringueiros, os escravos aqui em 

Memórias Póstumas não tinham voz, eram inferiorizados, subalternos, só serviam 

para trabalhar e ainda de serem comparados com animais, calado ainda estavam 

errados. 

Então, nada tirava da mente dos seringueiros a vontade de matar o coronel 
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Euzébio, então partiram para o barracão enfrentando todos os perigos que a mata 

oferecia, as feras, as doenças e outros. Eles tinham um sentimento de revolta, de 

tristeza, de mágoa, viviam aflitos, pois só teriam paz se concretizassem a grande 

vingança. 

 

Deitava-se numa rede ampla, de varandas rendadas, sob a qual trazia 
sempre um vidro sedativo para o coração velho e abatido de cardíaco. 
Longe se encontrava de imaginar aqueles “caboclos pé-de-bicho” 
tivessem coragem para armar-lhe um ataque. O espírito de tirano 
estava para ele como a luz para o sol. (ENGRÁCIO, 2005, p.36). 
 
 

Por esta passagem percebemos o quanto o coronel era convencido de que 

ele era soberano, absoluto, que jamais os caboclos teriam coragem de fazer algo 

contra ele, de como ele se encontrava em uma posição tão superior a ponto de 

subestimar os caboclos de qualquer reação que fosse o contrário a não ser a de 

obedecer aos mandos do patrão. 

Então, é chegada à hora, os seringueiros adentraram na mata, enfrentando 

todos os perigos que a floresta oferecia, um seringueiro chegou adecepar um dedo 

por conta de uma picada de cobra, nem mesmo a todas essas dificuldades que 

passaram não o fizeram desistir, pois corria em suas veias o desejo de vingança. 

Por conseguinte, começaram a atingir o barracão com tiros, tochas eram 

lançadas, as chamas dominaram o barracão, o coronel foi atingido numa perna e 

tentava fugir do barracão, seus companheiros conseguiram fugir sem ferimentos, ele 

devido a suas limitações o máximo que conseguiu foi chegar até telheiro, que ficava 

nos fundos do barracão que servia de depósito para coisas velhas e mercadorias. 

Então, Chico Pantoja e os demais o encontraram já com os lábios roxos, indício do 

colapso que estava tendo ao tentar fazer esforço na tentativa de fugir. Foi quando o 

coronel disse: “Não me matem pelo amor de Deus. Não me matem, hem disgraçado!!” 

(ENGRÁCIO, 2005, p.37). 

Manduca respondeu: 

 

E os nossos companheiros que nem dó nem piedade tu mandava atirar 
nos buraco de tatu, para não pagar os saldos deles? E as nossas 
mulheres que, aproveitando nossa ausência, tu iaforcá elas em casa? 
E os nossos terrenos que com maior sacrifício nós adquiria e ao quais 
tu mandava os engenheiro comprados com o teu dinheiro nos tomá?... 
Será que tu não te alembra mais disso, hem puto velho?!... 
(ENGRÁCIO, 2005, p. 37). 
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Para compreender melhor essa passagem podemos utilizar as considerações 

de “Spivack1998, no livro: Pode Subalterno falar? Spivack diz que o subalterno não 

pode se representar. Diante disso, ela faz uma crítica a essa não representação, do 

sujeito enquanto sendo detentor de suas verdades, de suas ideologias de sua 

linguagem, de seu discurso. Ou seja, ele não pode ser representado por ninguém, 

porque ninguém pode representar ninguém a não ser o próprio sujeito, ou seja, ele 

próprio. 

 

Dessa forma, Spivack desvela o lugar incômodo e a cumplicidade do 
intelectual que julga poder falar pelo outro e, por meio dele, construir 
um discurso de resistência. Agir dessa forma é reproduzir as estruturas 
de poder e opressão, mantendo o subalterno silenciado, sem lhe 
oferecer uma posição, um espaço de onde possa falar e, 
principalmente, no qual possa ser ouvido. (ALMEIDA,1998, 
p.20).Dessa forma, Chico Pantoja, Manduca e os demais seringueiros, 
não deram a oportunidade para que as mulheres que ali viviam 
pudessem se defender. A mulher é considerada tão inferior que ela é 
colocada em uma condição tão marginal que mesmo sendo defendida 
ela não tem essa voz para se representar, quem é que fala por ela? 
Nesse caso é o Manduca que representa o Outro que também ocupa 
uma posição de colonizador do sujeito que detém o poder. Por que ele 
é visto como outro? Porque ele não dá oportunidade para que ela se 
defenda, ele fala por ela, não permite que ela exponha suas condições 
de repúdio. Ou seja, ele acaba poupando diversas situações que 
deveriam ser representadas por ela. 
Tal conclusão não pode ser tomada em seu sentido literal, pois o 
subalterno, é claro, é capaz de falar, no sentido estrito da expressão. 
Spivack, porém, ressalta a ausência desse caráter dialógico na fala do 
subalterno. Da mesma forma o processo  de autorrepresentação do 
sujeito subalterno também não se efetua, pois, o ato de ser ouvido não 
ocorre. Spivack refere-se ao fato de a fala do subalterno e do 
colonizador ser sempre intermediada pela voz de outrem, que se 
coloca em posição de reinvindicar algo em nome de um (a) outro (a). 
(ALMEIDA, 1998, p.14). 
 
 

Na passagem supracitada é evidente que subalterno tem dificuldades para 

ser ouvido, para ser compreendido, imagine a mulher que nesse cenário não tinha 

voz. Por isso, a autora sustenta que esta situação de marginalidade do subalterno é 

mais arduamente imposta ao gênero feminino, posto que a “mulher como subalterna, 

não pode falar e quando tenta fazê-lo não encontra os meios para se fazer ouvir.(p.15). 

Pensando numa perspectiva feminista, outra questão  muito importante, é a 

atuação da mulher no conto “A Revolta”, a representação e a analogia que foi feita da 
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mulher na obscuridade, foi feita uma relação com a questão da enfermidade, se 

fizermos a seguinte pergunta: Quem é a mulher dentro do conto? A mulher era aquela 

que se prostituía na cozinha dos coronéis, ou muitas vezes abusadas por eles, a 

mulher era a doente, a enferma, ou seja, ela era a própria doença, então a mulher era 

a menor de todas as representações no conto, está certo que percebemos uma 

tentativa de luta para dá uma representação, uma visão para essa mulher dentro do 

conto, masenquanto sendo o sujeito que se encontra na obscuridade ela possui essa 

representação de ser a própria doença, de ser incapaz. 

A mulher não é só o motivo da degradação do Manduca, da briga, ela é tudo 

aquilo que ninguém gostaria de ser, para combater o mal que existe nela que o 

Manduca se desloca até o coronel. Estava lembrando da vez em que Marcelina 

adoecera gravemente com um tumor nas costas, e fora obrigado a ir à loja dele 

comprar um medicamento. (ENGRÁCIO, 2005, p.34). 

Outra passagem que o autor menciona a figura da mulher é: Caboclo iria 

deixar de apanhar de palmatória, suas mulheres seriam respeitadas, suas filhas e 

suas irmãs não mais se prostituiriam na coxinha dele. (ENGRÁCIO, 2005, p.32). 

Como percebemos os revides que estas mulheres manifestavam no conto 

estava diretamente ligado ao fato de alimentarem seus maridos a pegarem em armas, 

a mulher tem uma função muito importante nesta narrativa, ela revida de forma 

ideológica e discussiva. Ideológica a partir do instante em que acreditava está 

sofrendo redução nas mãos de seus senhores. Discussiva apartir do instante que 

denúncia esses abusos constante aos seus maridos e irmão. Muito diferente dos 

revides apresentados por Claudia a quem o revide e resistência se mostrava. É oconto 

a ser analisado abaixo. 

A mulher que intitula o nome do conto é Cláudia. Se observarmos o significado 

do nome é de origem no Latim Claudius que significa: coxo, manco. Os primeiros 

registros de utilização deste nome foi na Roma Antiga onde um se seus patriarcas 

possuía um problema em uma das pernas e foi a partir desta família que o nome foi 

sendo difundido e espalhado entre os imperadores. Quando a mulher aparece como 

título central para o autor, como é o caso do conto Cláudia, ela não é vangloriada por 

conta de suas ações, ela é uma personagem marginalizada, reduzida, inferiorizada. 

Entretanto, Cláudia rompe esses padrões sociais e foge as perspectivas de figura 

pobre e coitada que o significado de seu nome carrega. 

Neste conto o narrador é onisciente, ou seja, ele conhece tudo sobre os 
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personagens e sobre o enredo, sabe o que passa no íntimo das personagens, 

conhece suas emoções e pensamentos. É o que acontece em Cláudia, se 

observarmos o autor nem se quer a deixa falar, ele fala por ela, ele sente por ela, são 

raras às vezes em que aparece a própria fala. 

No enredo, ela casou-se aos dezesseis anos, achava que ia viver um conto de 

fadas, ganhou de presente de seu esposo um palacete onde iria desfrutar de um 

grande amor e de muita felicidade. No entanto, após um ano de casada com Gustavo, 

ele volta a viver a vida de solteiro, segundo Engrácio (2005), Gustavo proferia a sua 

esposa como: 

 

– Sua cachorra, sua coisa ruim que veio fazer na minha vida, hem..? 
Responda, vamos! Veio roubar a minha felicidade; gastar o meu 
dinheiro.... Não é isso?!.... Fale!... Dizia-lhe ao entrar em casa, o dedo 
em riste, o cabelo despenteado, a gravata frouxa e amarrotada, ébrio. 
(ENGRÁCIO, 2005, p. 43). 
 
 

Percebemos o quanto acontece uma desvalorização da mulher através da 

linguagem do personagem Gustavo, utilizando adjetivos degradantes, o quanto ele a 

inferioriza culpando-a pelo fato de não ter se adaptado ao casamento. Na narrativa a 

mulher idealizava o casamento, algumas chegavam a ver o casamento como refúgio, 

para saírem de casa, para não ter que cumprir ordens de seus pais, e acabavam 

casando, achando que casando era à solução de todos os problemas, que de fato 

poderiam viver felizes. Mas se observarmos ela sai da submissão de seus pais, para 

ser humilhada pelo seu cônjuge. 

É o caso da personagem Desdêmona, de Otelo, O mouro de Veneza de 

Willian Shakespeare, ela também rompe padrões sociais ao se casar com um homem 

diferente de sua classe social, ela até possui voz na narrativa quando enfrenta seu pai 

e toda uma sociedade, dizendo que vai se casar com Otelo, mas sua ousadia não 

passa disso, ela deixa a submissão de seu pai, para ser submissa ao seu marido. 

 

Desdêmona: - Meu bom pai, percebo aqui um dever dividido. A vós, 
devo a vida e a educação, e minha vida e minha educação me 
ensinam, igualmente, que devo respeitar-vos. Sois o dono do meu 
dever. Até aqui, fui vossa filha. Mas aqui está meu marido, e a mesma 
submissão que vos mostrou minha mãe, preferindo-vos ao próprio pai, 
reconheço e ouso afirmar devê-la ao mouro, meu marido. 
(SHAKESPEARE, 2007, p. 36). 
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A passagem nos mostra que Desdêmona até enfrentou seu pai, também todo 

o preconceito sofrido pela sociedade, em busca de seu amor, mas ainda continua 

submissa à vontade do marido, continua a sua vida sendo obediente ao homem que 

se casou, ela não sente a mesma vontade que Capitu em Dom Casmurro (1899), 

sentia de ser ouvida, para ela casar já era o bastante. 

Na obra de Machado de Assis, Dom Casmurro (1899). Capitu rompe com os 

padrões sociais, quando passa a se impor e toma atitudes que muitas vezes caberia 

ao homem tomar, ou seja, ela quem decide o que vai fazer de sua vida, porém para 

conhecermos Capitu, temos que conhecer a história de Bento Santiago o Dom 

Casmurro, que é o narrador do romance, então, é através dele, do que ele apresenta, 

descreve que conhecemos Capitu. 

 

Dom Casmurro é um narrador congenitamente embusteiro, já que 
nasce na narrativa e para a narrativa explicando-se através do engodo: 
adverte que seu cognome, "Casmurro", não deve ser entendido como 
está nos dicionários, isto é, "teimoso", "obstinado", "cabeçudo" — que 
é o que ele é; e, sim, como "homem calado e metido consigo" (capítulo 
I) — que é o que não é, pois é o único dono da voz nesse romance 
onde Capitu é implacavelmente silenciada. (SENNA, 2001, p.1). 
 
 

Conforme supracitado, fica claro que o que sabemos de Capitu é tudo que 

Dom Casmurro apresenta sobre ela, ele que apresenta suas características físicas e 

implacavelmente silenciada”. Quem desenha e cria Capitu é um homem que a molda 

do seu jeito, que a representa da forma como quer. 

Nesse contexto, na sociedade contemporânea, percebemos um 

distanciamento da idealização do casamento. Compreendemos que a idealização do 

casamento não é vista como conto de fadas, não é vista como primeiro plano na vida 

de uma jovem, que outros valores foram colocados à frente ao enlace matrimonial. 

Outra observação feita a respeito da mulher é como o autor descreve suas 

características: 

 

[...]E nãoprecisa seguir a risca o preceito Trinta anos, sim. Mas trinta 
anos bem conservados: belo rosto, belos quadris, belas pernas – 
objeto de luxo poucas vezes posto em uso. Olhou o relógio e admirou-
se da pontualidade britânica do visitante. (ENGRÁCIO, 2005, p. 41). 
 
 

O autor faz menção apenas das características físicas da mulher, não dando 
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o devido valor as características psicológicas da personagem, ele se refere a ela, 

como um mero objeto, da mesma forma como a mulher era vista no seringal, temos 

uma passagem comprobatória da seguinte observação, naquele tempo, mulher era 

fruta rara e cobiçada nos seringais, era artigo de luxo. (POTYGUARA, 2007, p.2). 

Quando o autor menciona “poucas vezes posto em uso”, nos faz refletir à 

questão da sexualidade, o fato da personagem Cláudia ter casado virgem, de ter 

esperado o momento certo, para se entregar ao seu esposo. Ele relata também, sobre 

as características físicas: “Belos quadris, belas pernas”. A seguinte passagem 

apresenta as principais características do Naturalismo seriam a animalização das 

personagens e, consequentemente, a ação baseada em instintos naturais, tais como 

os instintos sexuais e os de sobrevivência. 

Podemos fazer uma analogia com a obra O Cortiço (1890), de Aluísio de 

Azevedo, quando ele compara a personagem Bertoleza com um animal. Devido ela 

ter os quadris avantajados, o movimento dela dançando, a facilidade que ela tinha 

para fazer movimentos com os quadris, Azevedo compara a Bertoleza com uma cobra, 

a personagem é zoomorfizada, ou seja, retratada como um animal, essa animalização 

também aflora a questão do desejo, de quem presencia ela dançando. 

Partindo para uma análise simbólica do conto, por meio do número sete, o 

nome Cláudia possui sete letras. A personagem Cláudia tinha dezesseis anos, quando 

casou. Dezesseis são um mais seis que totaliza sete, é uma conotação bastante 

cabalhística. Temos os lados positivos e negativos, em relação ao conflito existente 

entre Cláudia e seu marido. O Número sete é visto como um número de grande 

espiritualidade, representa os sete dias da semana, e as sete cores do arco-íris.  

O sete é o número da perfeição, integra os dois mundos e é considerado 

símbolo da totalidade do Universo em transformação. Positivos: Sete dons do espírito 

santo, sete dores de Maria, sete dias fazem uma semana, sete cabeças de dragões 

que Maria tem que pisar, um sujeito (ela) mais seis representando ele que é igual a 

sete. Na bíblia foram encontrados 375 versículos. Sabemos que o número sete é um 

número muito especial na Bíblia, tem o significado de Totalidade. Une o céu e a terra. 

O céu seria o três (Deus, Pai, Filho e Espírito Santo) e a terra os quatro pontos 

cardeais: Norte Sul, Leste e Oeste). 

Ele preconiza também que quando Cláudia casou tinha dezesseis anos. “Tinha 

nessa época dezesseis que a nortava mais uma menina que propriamente uma moça 

que acabava de casar-se”. (Engrácio, 2005, p.42). O próprio número 16 também tem 



76 
 

sua simbologia, porque dezesseis é um número posterior ao número quinze que é o 

número da debutância, que é considerado um marco na vida da mulher, como se ela 

tivesse conseguido de certa forma uma emancipação, porém foi de forma negativa. 

Devido aos dezesseis anos o casamento não ter sido todo o conto de fadas que ela 

imaginava. 

Com as saídas frequentes de Gustavo, curtindo a vida como se fosse solteiro, 

enquanto Cláudia em casa à sua espera, cada dia mais triste sem entender porque 

ele fazia isso com ela, toda noite quando chegava a casa, sempre proferia palavras 

ruins e degradantes para ela. Aí ela se perguntava: 

 

Era lícito suportar as invectivas constantes do marido suas grosserias, 
suas brutalidades? Tinha ele o direito de maltratá-la ou traí-la com 
outras mulheres? Essas atitudes não estariam pedindo atitudes 
correspondentes da parte dela? (ENGRÁCIO, 2005, p.43). 
 
 

Depois de um certo tempo, ele sofreu um acidente vascular cerebral. Quando 

a Cláudia tem a oportunidade de se destacar na história, de se desenvolver isso não 

acontece, muito pelo contrário, o autor enfatiza a questão do adultério, destaca sua 

idade, sua beleza e suas características físicas. 

Porém, apesar de chegar a beira da vontade de revidar contra si prórpia, 

quando sente vontade de se entrega a outro homem, contra a sociedade por não ligar 

para o que provavelmente falariam de sua reputação, contra a igreja por ditar regras 

de que, ser fiel é questão de salvação,  Cláudia se mantém fiel até certo ponto ao 

marido, uma vez que o ato de pensar já uma forma de revide, ainda que não 

consumado, conforme mostra a passagem: 

 

O espelho grande de cristal absorvia gulosamente a deliciosa figura. 
Passou mais pó no rosto, retocou a pintura dos lábios, pôs mais 
perfume. Noite do pecado, naquele os seus dotes físicos tinham que 
sobresair.Um imperativo de luxuria. No primeiro encontro tem que se 
dar tudo, já ouvira dizer. E não precisava seguir a risca o preceito. 
(ENGRÁCIO, 2005, p.41). 
 
 

Observamos que as intenções de revides manifestados pela personagem 

Cláudia foram leves frente às atrocidades que esta ouvia de seu marido, ao longo da 

narrativa, a manifestação física de um revide por parte da personagem acontece 

quando o seu marido já está doente, uma vez que esta não manifesta afeto por seu 
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marido, deixando-o, muitas vezes sofrendo só no quarto, causando de certa forma 

uma tortura psicológica neste, Engrcio descreve quê: 

 

Noites tem sucedido noites, e na maioria delas hão passado em claro, 
ao lado do enfermo que, no seu desespero insano, atira-se da cama, 
grunhindo como um porco e, numa tentativa vã, procura pôr os 
membros em movimento (...) O espetáculo é por de mais patético para 
a moça, que não fica nunca no quarto. Em soluços sai da presença do 
desgraçado, que é colocado de novo no leito pela criada. (ENGRÁCIO, 
2005, p.45). 
 
 

 É importante descrevermos que o revide que se baseava em lembranças de 

violência sempre será, a medida das possibilidades do sujeito, manifestado com mais 

violência, uma vez que para conter as suas rebeliões psicológicas, Cláudia, não se 

poupava em vê a morte do marido morimbundo que acontecia lentamente.  A luta 

psicológica foi manifestada por muito tempo contra seu marido, E não revidada por 

ela, ainda que ele a insultasse e humilhasse Cláudia: 

 

Não respondia nada: Abaixava a cabeça e chorava. As cenas se 
repetiam. Ás vezes vinham-lhe um forte desejo de rebelar-se, dizer-
lhes coisas (...) A recordação do colégio e das freiras, nesses seus 
momentos de crise, sempre lhe assomavam ao espírito. Censurava-
se, então, fazia o sinal da cruz, arrependia-se. (ENGRÁCIO, 2005, 
p.43). 
 
 

É notório que a falta de conexão entre Cláudia e a comunidade não 

possibilitava grande expectativa de revide face ao poder do homem que era defendido 

pela sociedade, o que nos relembra o campo discursivo de Bhabha (1998) ao falar 

acerca da mímica, a paródia e a cortesia dissimulada como forma de revida ao jugo 

imperial e às formas de fazer-se ser ouvida. Neste caso, a mímica seria uma espécie 

de reprodução subversiva. 

A mímica é uma reprodução subversiva do colonizador por parte do 

colonizado, quando imita a cultura, os valores etc., mas impregna-os de seus próprios 

valores. Assim, o objeto imitado nunca tem uma cópia fiel, mas sim subversida. O que 

difere o revide de Cláudia do revide de seu marido é que ele se apropria da violência 

para por o revide em prática, impodo o medo acima de tudo devido o fato de ter voz e 

ser aceito pela sociedade. 

Portanto, percebemos que o revide desta para com seu marido, acontece de 
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forma pacífica, às forças  revidadas pela personagem são mais psicológicas, tudo que  

ela gostaria de ter colocado em prática ficou em seu pensamento,  por conta de uma 

sociedade machista em relação a todos os atos praticados pela mulher.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A presente dissertação teve o intuito de analisar a questão do revide e da 

resistência do seringueiro por meio da obra do Arthur Engrácio “Histórias de 

Submundo” (1960), concernente ao papel da mulher no seringal. Foram observados 

o revide e a resistência do seringueiro, com isso percebemos que a resistência foi 

manifestada de diversas formas, temos o revide de forma física, armada, que era o 

mais comum no período da colonização e nos períodos de pré-independência. 

O estudo sobre a resistência é arquitetado a ideia de luta armada, com o 

passar dos tempos o colonizado assimilou as intenções do colonizador no processo 

de colonização, diante disso entra em cena uma nova perspectiva no processo de 

revidar, entra em cena a questão do silêncio, a mímica, a fala em forma de resistência 

sem luta armada, ou seja, entra em cena uma espécie de revide discursivo. A presente 

obra possui doze capítulos, e a cada capítulo são desvelados como o autor se refere 

ao papel da mulher em suas obras. Foi feita uma busca bibliográfica para 

conhecermos o autor da obra, quem participou do Clube da Madrugada, executando 

como ficcionista, o clube foi muito significativo para a história do Amazonas, 

principalmente porque foi o movimento artístico-cultural que marcou a história da 

literatura amazonense. 

Ao analisarmos a presente obra dentro de uma perspectiva pós- colonial 

percebemos a temática da vida do caboclo interiorano. Em sua obra, ele se mostra 

em defesa do homem do interior, pois sente uma profunda indignação, revolta, 

angústia, mediante as precárias situações de sobrevivência. 

Também temos como resultado o comportamento das mulheres que viveram 

nos seringais, mulheres submissas, mulheres que iam às lutas, que trabalhavam na 

mata, outras ficaram nos centros das comarcas, porém participativas nos centros, 

encontramos mulheres indígenas que lutaram até o final pelos ataques sofridos, 

mulheres viúvas, adúlteras, solteiras, mães, donas de casa e outras. Na narrativa de 

Arthur Engrácio a mulher é evidenciada de forma degradante como: cachorra, 

vagabunda, adúltera, divorciada, traidora, sem contar que tem conto que ele oculta a 

participação da mulher, silencia. Foi nessa perspectiva que buscamos analisar essa 

esteriotipação da mulher em suas obras na narrativa engraciana. Também a 

desconstruir essa objetificação em relação à mulher amazonense, de que era atrevida, 

fogosa. Ela é assim porque sofreu muito nas mãos do marido, não só dele, mas 
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também da própria sociedade. Então passamos a entender a condição social da 

mulher. 

O visto dos poderes que as sufocavam, muitas mulheres antes de revidar, 

tinham que informar a seus maridos acerca do que sofriam em seu submundo, esse 

ato de contar é caracterizado como uma das formas de revide,  uma vez que o homem 

desempenhava a funçao de ir tirar satisfação pelas humilhações que elas sofriam, o 

que prova em toda esfera social a objetificação e a redução da mulher, uma vez que 

seus revides eram discursivos, ou, na maioria dos casos, psicológicos. 

Não consideramos um ponto final, seria muita pretensão da minha parte, pois 

a cada olhar, novas descobertas, novos pontos de vistas, segredos são desvelados. 

A história do seringal é sensacional, fascinante. Temos a exuberância das florestas, a 

imensidão dos rios, mistérios oriundos das matas, ou seja, a história do seringal vale 

a pena ser estudada, pois a cada leitura, novos conhecimentos são adquiridos. 
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