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RESUMO 

 

Pertencente à linha de pesquisa “Literatura, cultura e memória”, do Programa de 

pós-graduação em Letras da Unifap – PPGLET, esta pesquisa tem como objetivo analisar 

as imagens de controle e o mito da beleza na obra Exageros e delicadezas (2013), de 

Carla Nobre, a partir da reflexão sobre os pressupostos do feminismo decolonial, onde 

será possível compreender as leituras feministas e de gênero como leituras políticas, 

vinculadas às relações de poder existentes na sociedade. Essa investigação dá destaque às 

formações de estereótipos que deram título ao livro de “delicada” e “exagerada” que se 

desmistificam ao longo do texto.   É uma pesquisa bibliográfica de análise literária e 

caráter imanente, tendo como principais bases teóricas as autoras Naomi Wolf (2018), 

Françoise Vergès (2020) e Patrícia Hill Collins (2019). Dentre as criações literárias do 

estado do Amapá, a obra de Nobre é uma das primeiras a representar a luta das mulheres 

de forma clara e objetiva, e a partir de suas poesias, o artigo mostrará a perspectiva 

feminista da literatura e sua importância para a formação social, de forma que as 

representações de gênero e também as convenções estéticas demonstrem valores, atitudes 

e crenças que estão enraizadas em uma sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Imagens de controle. Estereótipos. Mito da beleza. Carla Nobre. 

Poesia. 
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ABSTRACT 

 

This research belongs to the research line of “Literature, culture and memory”, 

from the Graduate Program in Letters of the Unifap - PPGLET, and it aims to analyze 

how images of control and the myth of beauty in the work Exaggerations and delicacies 

(2013), by Carla Nobre, from the reflection on the assumptions of decolonial feminism, 

where it will be possible to understand how feminist and gender readings as political 

readings, linked to the power relations existing in society. This investigation highlights 

the formations of stereotypes that gave the book the title “delicate” and “exaggerated” 

that are demystified throughout the text. It is a bibliographic research, of literary analysis 

and immanent character, having as main theoretical bases the authors Naomi Wolf 

(2018), Françoise Vergès (2020) and Patrícia Hill Collins (2019). Among the literary 

creations of the state of Amapá, a work by Nobre is one of the first to represent the 

struggle of women in a clear and objective way, based on his poetry, the article will show 

a feminist perspective of literature and its importance for social formation , so that gender 

representations and also as aesthetic conventions demonstrate values, attitudes and beliefs 

that are rooted in a society. 

 

KEYWORDS: Control images. Stereotypes. Beauty myth. Carla Nobre. Poetry. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem como objetivo geral analisar os estereótipos e as imagens de 

controle na obra Exageros e delicadezas, de Carla Nobre (2013), onde será possível 

compreender as leituras feministas e de gênero como elementos políticos vinculados às 

relações de poder existentes na sociedade. Esta investigação consiste numa pesquisa 

bibliográfica e de caráter imanente, de análise literária dos poemas que apresentam 

marcações das opressões de gênero, tendo como principais bases teóricas as autoras 

Naomi Wolf (2018), Françoise Vergès (2020) e Patrícia Hill Collins (2019). Este trabalho 

traz como objetivos específicos: demonstrar a perspectiva feminista da literatura da 

macapaense Carla Nobre e sua importância para a formação social; analisar as opressões 

e as convenções estéticas presentes na obra poética. A partir da análise, pretende-se 

entender a seguinte problemática: de que maneira os estereótipos e as imagens de 

controle são compreendidos na obra Exageros e Delicadezas, de Carla Nobre.  

O livro Exageros e delicadezas (2013), da autora macapaense Carla Nobre, reúne 

mais de 50 poemas que retratam a realidade da mulher e reformulam o estereótipo 

utilizado no título de “delicada” e “exagerada” formado socialmente ao longo do tempo, 

conforme constata-se em Marx (apud BEAUVOIR, 2009, p. 133): “Assim é que as 

qualidades inerentes à mulher são deturpadas em seu próprio detrimento, e todos os 

elementos morais e delicados de sua natureza se transformam em meios de escravizá-la e 

fazê-la sofrer”.  

 Os poemas que serão analisados retratam a realidade feminina em várias esferas, 

como a vida profissional; as várias jornadas de trabalho; as dificuldades em criar sozinha 

os filhos, devido a uma espécie de condenação social; a recriminação da sua sexualidade; 

a criação do mito da beleza para a coerção social; a recriminação no uso de palavras e 

comportamentos considerados vulgares; a luta por espaço profissional e por equiparação 

salarial e contra a violência sexual.  

Agregada a todas essas dificuldades do cotidiano das mulheres, as escritoras 

amapaenses e suas criações literárias, principalmente no gênero poesia, vinculam-se ao 

cenário de desvalorização, por não estarem numa região considerada “desenvolvida” do 

país, em função, muitas vezes, de estereótipos de vida selvagem relacionada à Amazônia. 

Outra questão que se deve considerar é o fato de essas escritoras dificilmente estarem 

presentes em livros didáticos sobre a própria região, o que dificulta o acesso às suas 

obras. Outra dificuldade está na ausência de referências acerca da literatura amapaense, 
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boa parte dos primeiros livros escritos no estado desapareceram. Alguns outros 

exemplares encontram-se incompletos na Biblioteca Pública da capital, o que dificulta a 

pesquisa.  Essa pesquisa de caráter imanente faz uma análise dessas dificuldades 

vivenciadas pelas mulheres num âmbito geral – com os estereótipos e imagens de 

controle vinculados e elas – e num âmbito mais local – os estereótipos e a falta de 

visibilidade das mulheres nortistas. E ainda é válido ressaltar que a obra Exageros e 

delicadezas só pôde ser analisada graças à cessão da própria autora, que a disponibilizou, 

em formato PDF, para essa análise, uma vez que a referida obra não está disponível para 

venda em nenhum local da cidade e nem para empréstimo na Biblioteca Pública de 

Macapá.  

Como professora de literatura, estou sempre levando para a sala de aula textos e 

livros de autores canônicos, trabalhando o conteúdo presente no livro didático. O que me 

incomoda sempre é que quase todo esse conteúdo está refletido na escrita dos homens 

brancos de classe média/alta. Os textos das mulheres até o século XX, quando aparecem 

nos livros didáticos, são sempre repletos de críticas escritas também por homens, as quais 

fizeram o trabalho dessas escritoras serem pouco lidos e reconhecidos. Então, sempre em 

minhas aulas, eu tento mostrar aos alunos a importância da nossa luta diária contra o 

machismo, que faz com que nós sejamos subjugadas e não reconhecidas como 

deveríamos no contexto político e social – como reação, levo para a sala, como leitura 

sugerida, textos escritos por mulheres. Assim, como relevância pessoal, essa pesquisa faz 

um recorte de vários trabalhos de mulheres que, assim como eu, também buscam 

questionar as diferenças sociais e culturais implementadas por homens, pesquisando 

trabalhos/obras de mulheres que retratem essas desigualdades sociais, buscando formas 

de questionar esses padrões para que as futuras gerações sejam vistas como iguais e 

libertas das amarras diversas impostas por uma sociedade que almeja uma dominação 

masculina.  

  A relevância social desse trabalho justifica-se pelos dados divulgados no site da 

editora Metrópoles, em pesquisa publicada em 2005 pelo Grupo de Estudos em Literatura 

Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, sob a coordenação da professora 

titular de Literatura Brasileira, Regina Dalcastagnè, e com colaboração de mais de 30 

universitários ao longo de 14 anos, sobre o perfil do escritor de romances publicados no 

Brasil, que permaneceu o mesmo durante 49 anos. O resultado da pesquisa revelou, no 

Brasil, um padrão de romancista que é homem, branco, de classe média e nascido no eixo 

Rio/São Paulo. Os narradores, os protagonistas e os coadjuvantes são, em sua maioria, 
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homens, também brancos, de classe média, heterossexuais e moradores de grandes 

cidades. A pesquisa fez um recorte por editoras em três períodos diferentes. O primeiro 

deles foi entre 1965 e 1979, que contava com publicações da José Olympio e da 

Civilização Brasileira. O segundo recorte foi de 1990 a 2004, com a presença da 

Companhia das Letras, da Rocco e da Record. Já o último recorte compreende os anos 

entre 2005 e 2014, e com a presença de quase as mesmas editoras, trocando apenas a 

Rocco pela Objetiva, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

O gráfico retrata a descriminação da mulher em relação à profissão de escritora. 

Por outro lado, e como movimento de resistência, a chamada literatura feminina vem 

dando voz à realidade das mulheres, trazendo reflexões acerca do papel a elas imposto ao 

longo dos séculos.  Patrocínio (2010, p. 28) considera a literatura feminina, ou feminista
1
, 

como exemplo “de estruturação discursiva que busca a valorização do sujeito da 

enunciação”. Na realidade, o sujeito feminino foi, ao longo da história, considerado 

subalterno, sendo objeto do discurso, mas jamais um sujeito. Ao apropriar-se da palavra, 

a mulher procurou transformar as representações que traduziam o ponto de vista 

masculino, constituindo-se em sujeito e elaborando representações próprias, de acordo 

                                                           
1
 Literatura feminina é, grosso modo, a produção literária escrita por mulheres; já a literatura feminista faz a 

defesa política da pauta do feminismo como movimento social, que se revela no texto literário.  
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com sua história e suas especificidades (ZINANI, 2014). O gráfico a seguir é ainda mais 

entristecedor quando é retratada a cor/raça dos autores: 

 

 

 

Desse modo, faz-se necessário ratificar a importância dos estudos feministas e 

incentivá-los em todos os âmbitos. Quando se fala em literatura feminista amapaense, a 

pesquisa traz um nível de dificuldade grande, porque quando se faz uma consulta ao 

acervo da Biblioteca Pública de Macapá, observando-se os exemplares disponíveis para 

consulta, percebe-se a falta de incentivo do poder público para publicação e manutenção 

das obras para disponibilização do público leitor. Os incentivos do Estado para a 

produção literária, a publicação e a valorização dessas obras ainda são extremamente 

escassos. Assim, os autores acabam tendo que patrocinar suas próprias produções, 

publicando, em sua maioria, números pequenos de exemplares e com qualidade 

questionável, em virtude do custo de impressão ou outros fatores como a falta de 

preocupação estética com relação ao produto impresso que será divulgado. Grande parte 

dos livros antigos, que deveriam estar na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, desapareceu, e 

boa parte do acervo está em condições ruins. Valorizar a literatura, em tempos atuais de 

opressão à educação, é imprescindível, e fazer com que a literatura local seja vista por um 

número maior de pessoas (leitores) é um ato revolucionário que levará a esse público 

(que, muitas vezes, ainda está sendo formado como leitor autônomo e crítico) um retrato 

da gente amapaense.    
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1. IMAGENS DE CONTROLE E O MITO DA BELEZA: COMO A SOCIEDADE 

CONTROLA AS MULHERES  

 

A pesquisa toma como base o feminismo decolonial afro-latino-americano, tendo 

como teóricas dessa linha as autoras Lélia Gonzalez e Françoise Vergès (2020). A 

escolha dessa teoria deu-se pela crítica ao feminismo burguês, que tem como foco as 

mulheres brancas e de classe social média/alta. Também se levou em conta a luta contra o 

capitalismo, o racismo e o sexismo, “afirmando-se decolonial, ele combate a 

colonialidade do poder” (VERGÈS, 2020, p. 50). A partir dessa linha do feminismo 

decolonial, serão abordadas as imagens de controle, embasadas nos estudos de Patrícia 

Hill Collins com a obra Pensamento feminista negro (2019) e Imagens de controle: um 

conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, de Winnie Bueno (2020), que tratam do 

modo como as mulheres devem se comportar e viver em sociedade. 

 Segundo Vergès (2020), o feminismo decolonial tem como objetivo combater 

todas as formas de opressão. Assim, é necessário ressaltar a importância desse estudo em 

tempos de representações e ações políticas de extrema-direita, as quais fazem uso das 

imagens de controle para permanência no poder e que reacendem, em boa parte da 

população brasileira – sobretudo a partir da ascensão de Jair Bolsonaro, no Brasil, e 

Donald Trump, nos EUA –, a naturalização da hegemonia branca. Nesse contexto, a  

 

A ascensão dos reacionários de todos os tipos deixa algo claro: uma 

feminista que não luta pela igualdade de gênero, que se recusa a ver 

como integração deixa as mulheres racializadas à mercê da brutalidade, 

da violência, do estupro e do assassinato, acaba por ser cúmplice de 

tudo isso. Essa é a lição a ser tirada da eleição para presidente do Brasil, 

em outubro de 2018, de um homem branco apoiado por grandes 

proprietários de terra, pelo mundo dos negócios e por Igrejas 

evangélicas; um homem que declarou abertamente a sua misoginia, sua 

homofobia, sua negrofobia, seu desprezo pelos povos indígenas, sua 

vontade de vender o Brasil ao melhor pagador, de violar as leis sociais 

voltadas ás classes mais pobres e as leis de proteção à natureza, de 

voltar atrás nos acordos assinados com os povos indígenas, e tudo isso 

alguns meses após o assassinato da vereadora queer e negra Marielle 

Franco. (VERGÈS, 2020, p. 38) 

 

As imagens de controles serão utilizadas para complementar a principal 

perspectiva abordada nessa pesquisa, a de Naomi Wolf, em O mito da beleza (2018), que 

aborda a forma como as mulheres foram moldadas seguindo os padrões estabelecidos 
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pelo patriarcalismo. Esses padrões impostos pelo patriarcado foram assimilados pelas 

mulheres de forma tão eficaz que o mito da beleza se tornou obsessão entre as próprias 

mulheres.   

A luta pelos direitos da mulher, em um contexto internacional, tem recebido 

crescente hostilidade devido às manifestações de ódio, de intolerância e de rejeição aos 

direitos conquistados pelas mulheres, pelas comunidades indígenas, pelas populações 

negras e pelas pessoas pertencentes aos grupos LGBTI, dentre outros grupos e 

comunidades que vinham ganhando espaço. Essa intolerância é reflexo de atuais 

governantes de extrema-direita que compartilham dessa premissa e que dão voz aos que 

antes faziam uso da máscara social do “politicamente correto”. Um dos fatores dessa 

intolerância crescente se dá em virtude da crise econômica de vários países, que trouxe os 

velhos e preconceituosos julgamentos do crescimento econômico vinculado a homens 

brancos e ricos.   

Os feminismos são muitos, com propósitos e objetivos diferentes. As feministas 

negras, lésbicas, indígenas, latino-americanas têm pautas diferentes do padrão euro-norte-

americano e questionam o movimento que não as incluem. Considerando esta 

particularidade do pensamento feminista, esta pesquisa também pretende evidenciar a 

riqueza da epistemologia produzida por mulheres, colocando-as como protagonistas da 

produção científica, visto que um dos objetivos da literatura decolonial latino-americana, 

segundo Hollanda (2020, p. 13), é justamente ampliar esse acervo investindo em 

“contraepistemologias situadas para enfrentar o império cognitivo europeu e norte-

americano”.   

Após a justificativa de nossas escolhas teóricas, dividiremos este capítulo em 

cinco seções, explicando cada uma delas a seguir: 

1 Uma breve introdução sobre o feminismo no Ocidente: tem como finalidade 

situar o(a) interlocutor(a) em relação ao percurso histórico e os movimentos, as tensões e 

as evoluções ocorridas no interior dos movimentos feministas. Pretende-se ainda mostrar 

a importância das correntes críticas feministas numa sociedade patriarcal.  

2 As imagens de controle na literatura brasileira: alguns exemplos: pretende 

demonstrar as evoluções das movimentações das mulheres no Brasil em busca de 

igualdade no âmbito social e literário.  

3. Gênero, estereótipo de feminilidade e imagem de controle: tem por objetivo 

apresentar o conceito de gênero como categoria analítica, a partir dos escritos de Joan 
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Scott. E apresenta alguns exemplos de estereótipos que vigoram socialmente como forma 

de controlar as mulheres.  

4. O trabalho das mulheres: tem o intuito de situar o(a) interlocutor(a) quanto às 

diferenças sociais existentes no mercado de trabalho entre homens e mulheres; além de 

apresentar algumas mazelas sofridas pelas mulheres no ambiente profissional.  

5. A repressão da sexualidade feminina: tem como propósito discorrer sobre a 

ausência de liberdade da sexualidade feminina, reafirmada pelo uso das imagens de 

controle.   

 

1.1 Uma breve introdução sobre o feminismo no Ocidente.  

 

A origem branca e ocidental do feminismo diz respeito à luta das mulheres 

brancas europeias e norte-americanas de classe média/alta, que compõem a epistemologia 

feminista, em quase sua totalidade, naquilo que conhecemos como as quatro ondas 

(CARNEIRO, 2019). Esse entendimento dos movimentos é necessário para que se possa 

perceber a importância dos vários feminismos que surgirão para questionar e modificar 

essa segregação. Essa breve consideração sobre o feminismo no ocidente tem como 

objetivo esclarecer como o feminismo foi se tornando um movimento com relevância 

social global até chegar ao foco dessa pesquisa: o feminismo decolonial.  

A luta pela liberdade e pela igualdade foi marcada por muito sofrimento feminino 

ao longo da história ocidental. As mulheres que se rebelaram contra sua condição, em 

muitos casos, pagaram com suas próprias vidas. A Inquisição da Igreja Católica, que 

durou do século XV ao XIX na Europa, fez qualquer atuação da mulher ser castigada e 

condenada por seus atos. A mesma igreja definiu a sujeição da mulher ao homem, seja ele 

seu pai, tio, irmão ou marido. (McCann, 2019) 

Com o passar do tempo, o crescimento do comércio redefiniu os papéis sociais do 

homem (que trabalha e é o provedor e chefe) e da mulher (que cuida da família e do lar). 

Foi com a propagação do romance como gênero literário, no século XVIII, que as 

mulheres com melhores condições financeiras e culturais começaram a ter mais acesso à 

escrita e a publicar, ainda que anonimamente ou com pseudônimos masculinos, seu ponto 

de vista sobre a sua própria condição de inferioridade no contexto imposta às mulheres. 

(McCann, 2019) 

Para Hannah McCann (2019), surgem na Suécia alguns dos primeiros textos 

feministas em meados do século XVII, quando mulheres com maior autonomia financeira 
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puderam alcançar algum espaço no mercado. Autoras como a jornalista Margareta 

Momma (1702-1772) e a poeta Hedvig Nordenflycht (1718-1763) publicaram textos com 

pautas feministas numa época marcada pela misoginia. Na Grã-Bretanha, a escritora 

Mary Astell (1666-1731) também escrevia sobre a igualdade dos gêneros no começo dos 

anos de 1700. Astell foi inspiração para que grupos de mulheres intelectuais, em meados 

de 1750, começassem a se reunir para criticar o papel de inferioridade imposto e analisar 

a declaração da autora de que essa condição não era determinada por Deus.  

O Iluminismo e as revoluções norte-americanas e francesa, segundo McCann 

(2019), ajudaram a estimular o crescimento e a expansão da luta feminista, apesar de 

escritores ilustrados como Rousseau pensarem no movimento como ideal de igualdade 

masculino, o que excluía as mulheres, elas se envolveram no movimento em prol de seus 

direitos lutando por liberdade e igualdade.  

As mulheres participaram ativamente nas revoluções que tornaram os Estados 

Unidos independentes e começaram a exigir seus direitos. McCann (2019, p. 19) afirma 

que Abigail Adams (1744-1818), esposa do presidente dos Estados Unidos John Adams, 

“clamou aos pais fundadores que se lembrassem das damas nas mudanças 

revolucionárias”. Na França, a dramaturga e ativista Olympe de Gouges (1748-1793) 

publica em 1791 A declaração dos direitos das mulheres e da cidadã, onde fazia um 

apelo por direitos iguais para homens e mulheres. Em 1792, Mary Wollstonecraft (1759-

1797), escritora britânica, publicou Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulheres, que, 

de acordo com McCann (2019), argumentava que a tirania doméstica era a principal 

barreira para a independência feminina.  

O grande marco da industrialização da França foi a Revolução Francesa, de 1789. 

Nesse contexto, conforme os países se industrializavam, as mulheres foram conquistando 

seu espaço no mercado. No entanto, os operários sentiam-se oprimidos, 

independentemente do sexo. As mulheres começaram a formar grupos (que se 

transformam, ao longo do tempo, em associações e sindicatos) em prol da luta por voz e 

direitos em seu ambiente de trabalho. Esses movimentos agregavam a luta conta o alto 

custo de vida, pela anistia política, por creches, educação e igualdade salarial, entre 

outros direitos.  (McCann, 2019) 

McCann (2019) ressalta ainda que a partir da revolução industrial (1760-1840) as 

mulheres buscavam aprimorar suas produções e rever sua posição social ao 

transcenderem seu cotidiano doméstico. Charles Fourier (1772-1837) foi o responsável 

pela criação do termo “féminisme” que evocava os ideais de igualdade buscado pelas 
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mulheres. O referido filósofo acreditava que todo trabalho deveria agregar homens e 

mulheres, e que essas posições deveriam ser definidas por afinidade, interesses e talentos 

individuais.  

Frances Wright (1795-1852), feminista escocesa, defendia as crenças de Fourier e 

publicou cartas que afirmavam que, apesar de a mulher estar lutando por seu espaço na 

sociedade como seres pensantes, suas condições financeiras e legais não sustentavam essa 

escolha. Ao mudar-se para Nova York, ela destacou-se como palestrante e escritora 

publicando textos que defendiam a emancipação de mulheres e escravos. Além disso, 

segundo McCanner (2019), Wright também discursava sobre direitos legais para esposas, 

leis liberais de divórcio e controle da natalidade. Anos mais tarde, a jornalista norte-

americana Margarett Fuller (1810-1850) complementou esse ideal feminista de uma 

sociedade mais justa e igualitária, a partir do acesso da mulher a todos os ambientes 

sociais. Segundo McCanner (2019), Fuller reconhecia as diferenças físicas entre os 

homens e mulheres, mas rejeitava os atributos definidos para cada gênero: “Não há 

homem completamente masculino, nem mulher puramente feminina” (FULLER apud 

McCANNER, 2019, p. 41).  

Em 1890, aconteceu o encontro de fundação da Federação Geral de Associação de 

Mulheres, com a formação de sociedades literárias e organizações beneficentes. Cinco 

anos depois, ocorre a primeira convenção convocada por mulheres negras, cujos esforços 

principais estavam relacionados à causa antiescravagista, como afirma Angela Davis 

(2016, p. 134): 

Entretanto, ao contrário das mulheres brancas, que também se uniram à 

campanha abolicionista, as mulheres negras eram motivadas menos por 

preocupações com caridade ou por princípios morais gerais do que pelas 

necessidades palpáveis de sobrevivência de seu povo. Os anos de 1890 

foram os mais difíceis para a população negra desde a abolição da 

escravatura, e as mulheres se sentiam naturalmente obrigadas a se juntar 

à luta de resistência de seu povo. Foi em reação à desenfreada onda de 

linchamentos e ao abuso sexual indiscriminado de mulheres negras que 

as primeiras associações de mulheres negras foram estabelecidas.  
 

A “primeira onda
2
” do feminismo acontece no século XIX e dura até o início do 

século XX. Esse movimento trouxe mais segurança quanto à união de mulheres que 

buscavam ainda os mesmos direitos visados pelas mulheres nos séculos anteriores. 

Direitos políticos, educação e emprego e política eram as principais pautas. No entanto, o 

                                                           
2
 O acúmulo de reivindicações e conquistas foi denominado de “onda” de movimentos organizados. A 

“onda” feminista foi um momento histórico com relevantes debates que alcançaram a escala acadêmica. A 

nomenclatura está relacionada à onda de movimentos insurgentes.  
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feminismo nunca foi um movimento unificado, pois, conforme McCanner (2019, p. 44), 

as diferentes abordagens levaram conflito ao movimento:  

 

A primeira onda militou em várias frentes: na Grã-Bretanha, as ativistas 

Caroline Norton e Barbara Bodichon orquestraram ataques a leis que 

mantinham as mulheres, principalmente as casadas, em um papel de 

subordinação. Seus esforços resultaram no Ato das Causas 

Matrimoniais de 1857, que forçou os homens a provarem o adultério da 

esposa no tribunal e permitiu às mulheres denunciarem os maridos por 

crueldade ou abandono, seguido por dois atos de propriedade de 

mulheres casadas, sendo que o segundo, de 1882, garantiu a elas o 

direito de ser dona de uma propriedade.  

 

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) influenciaram as 

feministas socialistas. Clara Zetkin (1857-1933) e Alexandra Kollontai (1872-1952) viam 

a questão de classe como forma de opressão, visto que o capitalismo as forçavam à 

subordinação ao homem, devido ao seu poder de capital, o que as mantinham em 

relacionamentos abusivos onde a mulher era “escrava” do marido e seu papel principal 

era a reprodução. A separação ainda não era uma opção totalmente possível, pois elas não 

teriam como manter as suas necessidades básicas e ainda eram malvistas pela sociedade, 

como “separadas”. (McCann, 2019) 

A causa abolicionista, os tabus sociais implicado às mulheres quando falavam de 

sexo, os direitos reprodutivos das mulheres também fizeram parte da pauta da primeira 

onda. Segundo McCanner (2019), a militância pelo sufrágio dominou a maior parte das 

ações feministas até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Nos anos 1920, os ideais 

feministas já faziam parte de países como o Japão e o Egito. 

Na literatura, durante o século XIX, parte das mulheres publicava por meio de 

pseudônimos, como as irmãs Brontë da Inglaterra e as irmãs Khvoshchinskaya da Rússia, 

deixando clara a marginalização da literatura feminina por séculos. No entanto, mesmo 

não possuindo a autoria de seus textos ou o devido espaço no âmbito da escrita, algumas 

mulheres ocuparam lugar de destaque na literatura por seu talento e por terem uma vida 

financeira segura. Foram protagonistas de muitos livros nacionais, de autoria masculina, 

porém não possuíam voz própria, já que eram representadas pela voz do autor ou do 

narrador. Desta forma, durante um longo período, as representações das mulheres no 

texto literário foram ditadas pelo sistema patriarcal. A respeito disso, Lemaire (1994, p. 

58) considera que 
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a história literária, da maneira como vem sendo escrita e ensinada até 

hoje na sociedade ocidental moderna, constitui um fenômeno estranho e 

anacrônico. Um fenômeno que pode ser comparado com aquele da 

genealogia nas sociedades patriarcais do passado: primeiro, a sucessão 

cronológica de guerreiros heróicos; o outro, a sucessão de escritores 

brilhantes. Em ambos os casos, as mulheres, mesmo que tenham lutado 

com heroísmo ou escrito brilhantemente, foram eliminadas ou 

apresentadas como casos excepcionais, mostrando que, em assuntos de 

homem, não há espaço para mulheres “normais”. 

 

A partir do século XX, as discussões sobre o papel feminino na literatura foram 

enriquecidas por autoras que tentam esclarecer os efeitos da literatura feminina na 

sociedade, a exemplo de Virginia Woolf (1882-1941), em Um teto todo seu (1929), e 

Simone de Beauvoir (1908-1986), na obra O segundo sexo (1940). 

Em Um teto todo seu (1929), Woolf argumenta sobre as dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres escritoras para obterem sucesso semelhante aos escritores reconhecidos. A 

autora defende que, para a mulher, é muito difícil escrever tendo obrigações domésticas 

que as levam a distrações, além de não terem independência financeira para suprir suas 

necessidades, se não tiverem um casamento. Woolf propõe ainda que as mulheres 

precisam de “um teto todo seu” para exercer sua criatividade e pôr em prática sua 

liberdade. Sua obra contribuiu para a segunda onda do feminismo.  

O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, também serviu de base para a segunda 

onda do feminismo (1960-1980). A autora defende que a condição feminina é uma 

construção social e cultural, que foi formada ao longo dos séculos, portanto, a mulher não 

nasce feminina, já que a feminilidade é construída. Essas mulheres condicionadas à 

dependência levam uma vida de maternidade compulsória, trabalhos domésticos 

entediantes e obrigatórios e escravidão sexual.  

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 

seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino 

(BEAUVOIR, 2009, p. 267).  

 

Para McCanner (2019), o Movimento de Libertação das Mulheres, que ocorreu 

nos anos de 1960 e 1970, trouxe uma explosão de publicações feministas. A obra A 

mulher eunuco (1970), de Germaine Greer (1939-), um dos principais best-sellers da 

época, tratava sobre os questionamentos da mulher perante sua condição social. A autora 
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afirmava que as mulheres são social, cultural e sexualmente castradas e que ainda eram 

vistas como objetos dos homens, que determinavam seu valor pela timidez e delicadeza.  

Kate Millett (1934-2017) foi uma revolucionária contra o sistema patriarcal. Em 

sua tese Política sexual (1970), a escritora analisa as diversas formas em que o sistema 

social e político oprime a mulher. Para Millett (1970), o sistema familiar definido por 

homens era reforçado na formação educacional direcionada a eles, pois suas profissões 

eram sempre encaminhadas para a área de domínio social.   

Com a segunda onda do feminismo, mulheres integrantes de organizações 

buscaram registrar o papel fundamental delas para a sua formação social. Sheila 

Rowbotham (1943-) encorajou a criação de uma disciplina acadêmica que retratasse essa 

história. A primeira universidade a ministrar essa disciplina foi a Cornell, nos Estados 

Unidos. Para McCanner (2019), a história social da mulher foi propagada para os 

diversos países a partir desses estudos. As linhas de pesquisa de mulheres e gênero 

cresceram ao longo dos anos, comprovando essa opressão sofrida como forma de controle 

patriarcal e a consequente necessidade de reflexões históricas sobre o tema.  

Em 1970 também emergiu o teatro feminista. Para McCanner (2019), as mulheres 

agora lutavam por um palco todo seu. As desigualdades e injustiças sofridas por mulheres 

eram a temática principal. A partir da perspectiva da mulher, os acontecimentos eram 

protagonizados por elas próprias, trazendo assim um novo marco para o teatro e para a 

sociedade, que influenciaria as próximas gerações.  

Com o advento da universalização do movimento feminista, a partir da década de 

1960, e com as diversas conquistas das mulheres empreendidas pela luta, em muitos 

âmbitos como o social, o econômico, o político e o literário, a mulher passa a ter chance 

de representar, ela mesma, seus próprios personagens. Júlia Kristeva (1941-) e Hélène 

Cixous (1937-) são algumas das representantes da teoria feminista francesa, cujas bases 

são construídas a partir do pensamento pós-estruturalista de Derrida e Lacan, buscando 

investigar as ligações entre sexualidade e textualidade. 

Hélène Cixous contribuiu grandemente com o movimento feminista, com teorias 

que afirmavam que a mulher foi reduzida à mercadoria no sistema capitalista. Elas foram 

colocadas como objeto de coleção de homens que exibiam várias mulheres, pois o 

sistema da monogamia sempre serviu somente a eles. A autora defende ainda que as 

mulheres precisavam buscar seu espaço na literatura como forma de derrubar o sistema 

canônico literário, predominantemente masculino. (McCANNER, 2019) 
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Na década de 1980, os movimentos feministas aprofundaram seus estudos. 

Adrienne Rich (1929-2012) foi uma que causou polêmica com suas teorias. Segundo 

McCanner (2019), Rich foi uma das primeiras feministas a declarar que a 

heterossexualidade é uma imposição da sociedade patriarcal, portanto, não é um estado 

natural. Essa heterossexualidade compulsória seria um meio de controle dos homens para 

manter a mulher em casa cuidando dos filhos, negando a elas o direito de autonomia 

econômica, em caso de separação. Além desse controle sexual, os homens determinavam 

o acesso feminino à educação e a uma carreira profissional, fazendo com que a maioria 

delas não tivessem acesso a esses setores. McCanner (2019) afirma ainda que Rich 

recomendava o conceito radical feminista de identificação das mulheres com elas 

mesmas, desviando a energia erótica e romântica dos homens, como forma de defesa do 

patriarcado.  

McCanner (2019) cita que, até a década de 1980, os movimentos feministas eram 

liderados por mulheres brancas e de classe média. Embora as mulheres negras e de 

classes baixas fizessem parte durante todo o percurso do movimento, suas lutam eram 

vistas como menos importantes, pois o movimento buscava retratar aquelas que eram 

representadas pela liderança. A escritora Angela Davis (1944-) defende esse ponto de 

vista em suas publicações, apontando que as feministas reforçavam o racismo e o 

preconceito de classe em suas buscas por igualdade: 

 

Ao escrever sobre a primeira convenção pelos direitos das mulheres, 

que aconteceu em Seneca Falls, em Nova York, em 1984, Davis aponta 

como as sufragistas do século XIX ressaltaram a importância do 

casamento e a exclusão das mulheres das carreiras profissionais como 

as duas maiores formas de opressão que as impactavam. Davis afirma 

que essas preocupações eram específicas das mulheres brancas e 

economicamente privilegiadas e deixavam de lado o drama das 

mulheres brancas de classes trabalhadoras e das mulheres negras 

escravizadas, assim como o racismo suportado pelas mulheres negras 

livres nos estados do Norte dos EUA (McCANNER, 2019, p. 204).   

 

Maya Angelou (1928-2014) foi uma escritora que vivenciou a realidade social de 

mulher negra nos EUA. Ela teve uma infância extremamente prejudicada pelo racismo e 

aos 17 anos foi estuprada, vivenciando a crueldade da realidade social excludente de uma 

mulher negra, solteira e com um filho. Em 1969, Maya publicou seu primeiro livro, Eu 

sei por que o pássaro canta na gaiola, uma autobiografia que relata o estupro sofrido 

pelo namorado de sua mãe. A descrição do racismo e da violência sexual reforçou a 

importância da luta da mulher negra contra a opressão sexual e racial.  
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Alice Walker (1944-) é uma das representantes do Movimento pelos Direitos 

Civis. Walker utilizou a expressão “mulherismo” para criar um movimento que incluísse 

todas as mulheres na luta pela igualdade, mas que tendesse a dar maior visibilidade ao 

movimento negro. Sua principal obra, A cor púrpura (1982), retrata a dura vida de uma 

mulher negra no sul dos Estados Unidos da primeira metade do século XX. Assim como 

Maya Angelou, Walker retrata em seu livro a triste realidade da mulher negra e pobre, 

que sofreu abusos físicos e psicológicos desde a infância pelo padrasto e depois pelo 

marido. Walker também lutou pelo reconhecimento da escrita de mulheres negras, uma 

vez que a literatura, que pouco tinha espaço para o negro, ainda preteria as mulheres. 

Segundo McCanner (2019), a terceira onda do feminismo surge a partir da 

publicação de um artigo de Rebecca Walker (1969-) intitulado: “Tornando-se a terceira 

onda” (1992). A terceira onda agregava a luta contra o racismo, o preconceito de classe e 

o sexismo. A autora também discutia sobre o assédio físico e psicológico vivenciado 

pelas mulheres cotidianamente. Para a sociedade da década de 1980, o feminismo já 

havia alcançado seus objetivos, mas Walker afirmava em seus textos que a luta precisava 

ser reinventada, pois a misoginia era presente ainda na sociedade. McCanner (2019, p. 

254) reforça que “do início dos anos de 1990 até por volta de 2012, feministas da terceira 

onda deixaram claro que não estavam convencidas de que as mulheres haviam ‘chegado 

lá’ e que estavam realizando seus sonhos”.  

McCanner (2019) relata que houve um embate sobre temáticas defendidas na 

segunda e na terceira onda. As feministas antipornografia da segunda fase, como Susan 

Brownmiller (1935-), tentaram demonizar a liberdade sexual através das práticas mais 

radicais, como o sadomasoquismo. Já na terceira onda, as ativistas defendiam o direito de 

expressar a própria sexualidade e desfrutar do sexo sem as amarras sociais, como na obra 

O mito da beleza de Naomi Wolf (1992), que explica a forma como as mulheres são 

manipuladas socialmente para satisfazer as vontades do patriarcado.  

Judith Butler (1956-) publicou Problemas de gênero em 1990, cuja base pode ser 

encontrada no pensamento pós-estruturalista de Michel Foucault e Julia Kristeva. Butler 

(2017) afirma, em sua teoria, que uma pessoa não nasce com uma identidade de gênero, e 

que a repetição de atos é que mantém essa formação social. Os atos repetidos de forma 

contínua, como a utilização de determinadas vestimentas, cortes de cabelo, modo de 

andar e se comportar, acabam sugerindo essa identidade de gênero fixa.  
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Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse 

alguém é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços 

predefinidos de gênero da “pessoa” transcendem a parafernália 

específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constituiu 

de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e 

porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 

classicistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 

constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de 

“gênero” das interseções políticas e culturais em que invariavelmente 

ela é produzida e mantida (BUTLER, 2017, p. 21).  

 

A Marcha das Vadias foi fundada no Canadá em 2011 por Sonya Barnett e 

Heather Jarvis, com a intenção de protestar contra a culpabilização das sobreviventes que 

sofreram agressão sexual. A liberdade sexual, buscada principalmente na terceira onda, 

foi amplamente defendida aqui com a utilização do termo “vadia”.  

A quarta onda do feminismo ganha ênfase a partir do ano de 2012. A igualdade de 

gênero, pauta principal do movimento, ainda não correspondia à realidade, mesmo após 

décadas de luta. A internet tornou-se uma forte aliada do movimento nesse momento, 

pois permitiu que os blogs feministas ficassem conhecidos e citados por boa parte das 

mulheres.  

Margaret Atwood é uma das grandes escritoras dessa contemporaneidade. A 

autora canadense se tornou mundialmente reconhecida em 2017, após seus livros O 

Conto da Aia (1985) e Vulgo Grace (1996) ganharem adaptações para a TV. A distopia 

de O Conto da Aia ressurge com o papel da mulher como objeto de reprodução, 

controlada por uma seita religiosa na qual as mulheres férteis são transformadas em 

“aias”, ou seja, sofrem estupro dos comandantes da república dos EUA, que se passa a 

chamar República de Gilead, no romance. Atwood chama a atenção para os direitos 

conquistados pelas mulheres, que não devem ser retrocedidos por governos misóginos
3
.  

Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, foi uma das mulheres que deram 

força à quarta onda feminista. Seu primeiro romance, Hibisco roxo (2003), relata a vida 

de uma menina que cresce em meio à violência de uma família patriarcal. Adichie, em 

suas palestras, condena a diferença de padrões de comportamentos aplicados aos meninos 

e às meninas, levando em consideração o contexto de seu país. Sua obra Sejamos todas 

feministas (2014) sensibilizou pessoas ao redor do mundo, levando à conscientização e ao 

conhecimento da importância da igualdade de gênero almejada pelo movimento: 

                                                           
3
 Essa realidade apresentada por Atwood está contextualizada nos últimos anos por governos da extrema 

direita, que tem ascendido em todo o mundo. Nos Estados Unidos (Trump) e no Brasil (Bolsonaro), por 

exemplo, os representantes defendem o nacionalismo exacerbado, apoiam o racismo xenofóbico, o 

fundamentalismo religioso, o ódio aos movimentos sociais de esquerda, ao feminismo e aos homossexuais. 
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Homens e mulheres são diferentes. Temos hormônios em quantidades 

diferentes, órgãos sexuais e atributos biológicos diferentes – as 

mulheres podem ter filhos, os homens não. Os homens têm mais 

testosterona e em geral são fisicamente mais fortes do que as mulheres. 

Existem mais mulheres do que homens no mundo – 52% da população 

mundial é feminina -, mas os cargos de poder e prestígio são ocupados 

pelos homens. A falecida queniana Wangari Maathai, ganhadora do 

prêmio Nobel da Paz, se expressou muito bem e em poucas palavras 

quando disse que quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres 

encontramos (NGOZI, 2015, p. 20).   
 

Em vários países, grupos de mulheres trabalham pelo acesso de meninas à 

educação. Grupos como a Associação Revolucionária de Mulheres (RAWA) levaram 

esse acesso aos países asiáticos quando a educação para meninas foi proibida. Malala 

Yousafzai teve acesso à educação a partir desses movimentos, onde, além de frequentar a 

escola, também alimentava um blog contra o Talibã
4
. Ela se tornou uma ativista 

mundialmente famosa após sofrer um atentado em que foi baleada na cabeça, tendo que 

ser levada para o Reino Unido em busca de sua sobrevivência. Malala ganhou o Nobel da 

Paz em 2014, por seu trabalho em prol da educação de meninas e sua luta incessante pelo 

fim do extremismo do Talibã.  

É a partir dos escritos de Alicia Walker, Maya Angelou, Toni Morrison e outras 

autoras afro-americanas que teóricas afro-latino-americanas começaram a contestar as 

pautas das ondas do movimento feminista e a dominação epistemológica de mulheres 

brancas de classe média/alta. Assim, autoras como Angela Davis, Bell Hooks, Patrícia 

Hill Collins, Françoise Verges e Lélia Gonzalez começaram a discutir outras 

possibilidades de feminismo, com pautas voltadas para o reflexo da colonialidade do 

poder
5
 na sociedade. De tal modo, o feminismo decolonial afro-latino-americano surge 

                                                           
4
 O Talibã é um grupo político que atua no Afeganistão e no Paquistão, que se formou em 1994. É 

considerado, por vários países, como uma organização terrorista e é extremamente rígido com a população 

que é controlada por ele. Mulheres que não cumprirem as regras estabelecidas estão sujeitas a 

apedrejamentos, enforcamentos, amputação ou fuzilamento em público, como punição. Dentre as privações 

das mulheres no governo Talibã estão: o acesso à educação, ao esporte e à sociedade sem o 

acompanhamento de uma figura masculina. O Talibã faz uma interpretação fundamentalista do Alcorão, o 

livro sagrado dos muçulmanos, realizando a leitura dos versículos isoladamente, sem levar em conta o 

contexto em que ele é citado e a época da qual ele se refere. 
5
 Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação impostas 

pela conquista. A posterior constituição da Europa como nova identidade depois da América e a expansão 

do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica do 

conhecimento e, com ela, à elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais 

de dominação entre europeus e não europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira de 

legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e 

dominados. Desde então, tal superioridade demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento de 

dominação social universal, pois dele passou a depender do outro igualmente universal, no entanto mais 
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para que a sociedade entenda a devastação causada pela colonização e pela escravidão e, 

principalmente, para que sejam discutidas formas de combater essa diferença social 

deixada por esse contexto (GONZALEZ, 2020).  

Na atualidade, vários países, como os EUA e o Brasil, sofrem com o retrocesso no 

posicionamento políticos de seus líderes máximos; com isso, os ideais feministas 

voltaram a ser atacados e as mulheres estão tendo que lutar pelo que já haviam 

conquistado. Como afirma Simone de Beauvoir (1949, p. 594), “basta uma contrariedade 

para pôr novamente a descoberto, para a mulher, a hostilidade do universo e a injustiça de 

sua sorte”. 

 

1.2 As imagens de controle na literatura brasileira: alguns exemplos.  

 

As imagens de controle são categorizadas, segundo a definição de Bueno (2020, p. 

73), como a 

dimensão ideológica do racismo e do sexismo compreendidos de forma 

simultânea e interconectada. São utilizadas pelos grupos dominantes 

com o intuito de perpetuar padrões de violência e dominação que 

historicamente são constituídos para que permaneçam no poder.  

 

Assim, toda a forma de opressão relacionada a um estereótipo consiste numa 

imagem de controle. No Brasil, o próprio termo “feminismo” já é carregado de imagens 

de controle relacionados à negatividade, com uma forte resistência à palavra em si. A 

reação ao termo é tão forte no país que normalmente esse termo é associado ao 

estereótipo de “mulher-macho”, ou seja, a que se equipararia às condições físicas dos 

homens, condição não tolerada pela sociedade atual; ou de mulher obscena, uma imagem 

de controle criada com o propósito de continuar submetendo as mulheres às condições de 

subalternidade e feminilidade, desejadas pelo patriarcado. O padrão feminino imposto 

pela sociedade a uma mulher delicada e com funções domésticas como prioridade ainda é 

uma realidade no país, e que voltou à tona com as eleições de 2018, em que chefes de 

Estado atacam publicamente o direito das mulheres e dão voz à parte da sociedade com a 

mesma visão.   

                                                                                                                                                                             
antigo, o intersexual ou de gênero: os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural 

de inferioridade e também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais. Desse 

modo, a raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial nos 

níveis, nos lugares e nos papéis da estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, deu-se no 

modo básico de classificação social universal da população mundial. (QUIJANO, 2005, P. 107-108) 
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O contexto histórico da literatura brasileira enfatiza a exclusão, por muito tempo, 

da mulher no âmbito da escrita literária. Assim como em diversas outras áreas, o espaço 

da escrita literária era reservado somente aos homens, donos dos consagrados “cânones 

literários”. No contexto nacional, os cânones literários, inicialmente, eram livros de 

autoria masculina, que traziam representações do feminino através das imagens de 

controle patriarcais, como: Capitu, de Machado de Assis em Dom Casmurro; A 

Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo; Iracema, Senhora e Lucíola, todas de José de 

Alencar, entre tantas outras obras. 

Nos séculos XVIII e XIX, a literatura brasileira consagrou a imagem de controle 

da mulher como submissa, pura e discreta e, por consequente, marginalizou os seus 

desvios de comportamentos. A escrita feminina no Brasil começa a aparecer em meados 

do século XIX, onde a mulher começa a deixar de ser objeto e passa a ser sujeito do 

discurso como na obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, no entanto, a influência do 

patriarcalismo ainda se faz muito presente nas obras das mulheres. Somente a partir da 

década de 1960 que a produção literária de mulheres segue outros direcionamentos. 

Segundo Zolin (2009), os papéis sexuais, atribuídos pela ideologia patriarcal, são 

deixados de lado e substituídos por temas femininos, tais como nascimento, maternidade, 

estupro, angústias, identidade e sexualidade. 

A crítica feminista literária no Brasil consolidou-se desde então, a partir do 

crescimento dos estudos ligados a essa linha de pesquisa, atestados por publicações de 

dicionários, antologias e coletâneas, resgatando nomes e escritos de mulheres que foram 

esquecidas pela história. A obra Dicionário crítico de escritoras brasileiras (2002), de 

Nelly Coelho, faz um resgate acerca das autoras brasileiras, e considera Teresa Margarida 

da Silva e Orta a primeira romancista nacional com a publicação das Aventuras de 

Diófanes (1752). A obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, em 1859, é apontada como a 

primeira narrativa de autoria feminina negra nacional, com representações da realidade da 

mulher negra na literatura brasileira do século XIX, nesse texto, a autora torna-se a 

precursora sobre a reflexão escravocrata e da mulher no Brasil.  

No século XIX, surgem no Brasil os primeiros movimentos relacionados à 

bandeira feminista. A primeira legislação de 1827 autorizou o funcionamento de escolas 

públicas femininas; antes disso, a educação das meninas era de responsabilidade da mãe, 

que, em alguns casos, a delegava a professoras particulares ou a conventos, onde as 

moças aprendiam o suficiente para desenvolver bem seu papel de esposa e mãe. Para 

Duarte (2019, p. 27): 
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Foram aquelas primeiras (e poucas) mulheres, que tiveram uma 

educação diferenciada, que tomaram para si a tarefa de estender os 

benefícios do conhecimento às demais companheiras, e abriram escolas, 

publicaram livros, enfrentaram a opinião corrente que defendia a ideia 

de que mulher não necessitava saber ler nem escrever.  

 

Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885) foi a primeira mulher a se destacar 

no movimento feminista brasileiro, marcando a primeira onda feminista. Foi uma das 

primeiras mulheres a publicar na imprensa, transgredindo a limitação imposta a elas na 

época (McCanner, 2019). Seu primeiro livro, Direito das mulheres e injustiça dos 

homens (1832), também foi o precursor no tratado do direito feminino no âmbito da 

educação e da carreira profissional.  Para a autora, a condição de inferioridade e de 

servidão feminina era uma construção social feita para favorecer e sobressaltar a 

condição masculina de servidor, protetor e opressor. Assim, se 

cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a 

respeito do nosso sexo, estaríamos todos de acordo em dizer que nós 

nascemos para o seu uso, que não somos próprias senão para procriar e 

nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e 

aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, homens. Tudo isso é admirável e 

mesmo um muçulmano não poderá avançar mais no meio de um 

serralho de escravas (FLORESTA, 1989, p. 35).   
 

Por volta de 1870, o número de jornais e revistas de cunho feminista é 

extremamente relevante. O sexo feminino, dirigido por Francisca Diniz, foi um dos 

destaques dos periódicos da época. O jornal defendia o direito das mulheres aos estudos 

secundários e ao trabalho (McCANNER, 2019). 

Bertha Lutz (1894-1976) foi uma das principais lideranças no país na luta pelo 

voto feminino e pela igualdade de direitos das mulheres. Ela fundou a Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, que canalizou os esforços denunciando a opressão de 

mulheres. A luta pelo voto percorreu um longo caminho, com muitas décadas de extrema 

dedicação e sofrimento até a promulgação desse direito, como afirma Duarte (2009, p. 

38): 

Apenas em 1932, o presidente Getúlio Vargas cedeu aos apelos e 

incorporou ao novo Código Eleitoral o direito de voto à mulher, nas 

mesmas condições que aos homens, excluindo os analfabetos. O Brasil 

passava a ser o quarto país nas Américas, ao lado do Canadá, Estados 

Unidos e Equador, a conceder o voto às mulheres. No entanto, a alegria 

durou pouco. Vargas decidiu suspender as eleições e as mulheres só 

iriam voltar a exercer o direito conquistado na disputa eleitoral de 1945.  
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Na literatura, Rosalina Coelho Lisboa (1900-1975) conquistou, em 1921, o 

primeiro prêmio no concurso literário da Academia Brasileira de Letras, com o livro de 

poemas Rito pagão (1921), lançado pela editora Monteiro Lobato. A autora, conhecida e 

respeitada pela sua intelectualidade, atuou em favor da causa feminina e do divórcio, 

utilizando de sua influência política e de sua visibilidade positiva na sociedade carioca, 

na tentativa de angariar melhores condições para as mulheres. (McCanner, 2019) 

Gilka Machado (1893-1980) promoveu a luta pelos ideais feministas de 

emancipação da sua sexualidade, lançando Meu pecado glorioso (1928) – publicação que 

causou um escândalo por afrontar a moral sexual patriarcal e religiosa cristã. Seu trabalho 

carregou o estigma da imoralidade, mesmo após vencer o concurso literário do jornal A 

imprensa. (McCANNER, 2019) 

Rachel de Queiroz é o primeiro grande nome da literatura brasileira. A autora 

ocupou espaços, na época entranhadamente masculinos, nos jornais e na política. Sua 

grande obra, O quinze (1930), retrata a emancipação feminina. A personagem principal, 

Conceição, é independente e apresenta a opção de viver sem um casamento tradicional e 

sem filhos biológicos. (McCANNER, 2019) 

O movimento mais exuberante do feminismo no Brasil acontece na década de 

1970, no contexto da chamada segunda onda, onde as mulheres lutaram e alteraram da 

forma mais radical sua antiga condição. Encontros e congressos marcaram esse período e 

trouxeram maior visibilidade ao movimento. No entanto, enquanto em outros países a 

luta estava concentrada na pauta da discriminação sexual e pela igualdade de direitos, o 

Brasil passava pelo período da ditadura militar; logo as mulheres brasileiras incorporaram 

às suas pautas o direito à anistia, à redemocratização do país e pela retirada da censura 

(HOLLANDA, 2019).  

Na literatura, escritoras como Nélida Piñon posicionaram-se contrárias à Ditadura 

participando do Manifesto dos 1000 contra a censura e em favor da democracia no país. 

Nélida foi a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras. 

(McCANNER, 2019) 

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) foi um dos expoentes da literatura brasileira 

ao retratar a realidade da mulher negra no Brasil. Carolina era catadora de papel e 

moradora de uma favela no Rio de Janeiro. Em sua obra Quarto de despejo (1960), a 

autora descreve a sua realidade sofrida de mulher e mãe que sobrevivia do lixo e 

descrevia suas ações em um diário, sonhando com a sua publicação em busca de um 
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futuro melhor. Essa obra virou best-seller e foi vendida em 40 países, tendo sido 

traduzida para 16 idiomas. 

Se na Europa o início dos estudos voltados ao feminino e sua representação na 

literatura iniciam-se na década de 1970, no Brasil, o tema foi considerado objeto legítimo 

de pesquisa a partir de 1984, quando foi criada a Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), em que se integra o grupo de trabalho 

Mulher e Literatura. Outros grupos também foram fundamentais para a consolidação dos 

estudos sobre a mulher no Brasil, como: Grupo de Trabalho sobre Estudos da Mulher da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs); 

Núcleo de Estudos sobre a Mulher (NEM) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio); Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA); Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na 

Literatura (NIELM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Núcleo de 

Estudos da Mulher e Relações de Gênero (NEMGE) da Universidade de São Paulo 

(USP), entre muitos outros espalhados pelo país, que representam a resistência tão 

necessária para a época e ainda para os dias atuais. (McCANNER, 2019) 

Heloisa Buarque de Hollanda é uma das grandes escritoras que se dedicam à causa 

do feminismo no Brasil desde 1986, quando criou a Coordenação Interdisciplinar de 

Estudos Culturais - CIEC, laboratório de pesquisa de pós-graduação da Escola de 

Comunicação da UFRJ, que marcou sua passagem de pesquisa para as questões literárias 

de raça e gênero. O projeto Feminismo e Pós-Modernismo é criado em 1987 com a 

participação de alunos e consolidou sua figura como expoente do feminismo brasileiro.  

Hollanda apresenta, em seus textos, as pluralidades do movimento feminista. A 

terceira e a quarta ondas do feminismo trouxeram à tona demandas específicas que 

ganharam visibilidade, especialmente com o feminismo negro e o transfeminismo. Para a 

autora, o feminismo negro é marcado pelo racismo e precisa de uma atenção 

diferenciada:  

O feminismo negro enfrenta a desigualdade, o silenciamento, a 

discriminação, o genocídio e a violência sofridos por mulheres e 

homens negros, se põe contra a apropriação do capital cultural afro-

brasileiro, valoriza ideias como a interseccionalidade, o “lugar de fala” 

e a afirmação estética da “geração tombamento” e, o que é bastante 

interessante, não dissocia as demandas de seus filhos homens negros da 

pauta de sua luta (HOLLANDA, 2018, p. 242).  
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Maria da Conceição Evaristo é uma das mais importantes escritoras da literatura 

contemporânea. A autora participa de movimentos de valorização da cultura negra, e seu 

livro de estreia, Cadernos Negros (1990), traz contos e poemas de uma escritora versátil 

que cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Suas obras trazem como diferencial o 

protagonismo da figura feminina, retratada como símbolo de resistência à discriminação e 

à pobreza, fazendo a denúncia da condição social dos afrodescendentes.  

Djamila Ribeiro é uma das autoras teóricas contemporâneas brasileiras que 

militam pela internet, apresentando reivindicações acerca da violência contra a mulher. A 

autora questiona as normas de imposição de um padrão social e de beleza, além de 

chamar a atenção por meio de hashtags para o assédio em meios sociais como o 

transporte público. Ribeiro é uma das representantes de maior destaque do feminismo 

negro na atualidade. Em seu livro Lugar de fala (2019), a autora argumenta a respeito do 

alto índice de feminicídio de mulheres negras e do direcionamento do trabalho doméstico 

e terceirizado a essas mulheres. As mulheres negras são o principal grupo de risco nos 

casos de feminicídio. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 

mostram que 61% das mulheres que sofreram feminicídio no Brasil eram negras. 

O quadro de violência contra meninas e mulheres no Brasil que já é grave, tem 

somente piorado com a pandemia a pandemia de 2020 e o isolamento social. De acordo 

com o Jornal Agência Brasil (2020), os casos de feminicídio cresceram 22,2%, entre 

março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado.   

Nesse aspecto, o número de denúncias de violência contra a mulher sobre a cada 

ano. O Serviço de utilidade pública oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos (MMFDH), o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), nos 

primeiros seis meses de 2019, recebeu 46.510 denúncias, perfazendo um aumento de 

10,93% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram registrados pela 

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, órgão ligado àquele ministério. 

Além dos dados alarmantes de violência contra a mulher, a realidade no ambiente 

profissional feminino ainda é desigual, e piora quando se retrata o cenário da mulher 

negra. Segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), as mulheres pretas ou pardas 

continuam na base da desigualdade de renda no Brasil. Em 2018, elas receberam, em 

média, menos da metade dos salários dos homens brancos (44,4%), que ocupam o topo da 

escala de remuneração no país. Atrás deles, estão as mulheres brancas, que possuem 

rendimentos superiores não apenas aos das mulheres pretas ou pardas, como também aos 
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dos homens pretos ou pardos. Quanto mais alto o salário, menor é o número de pessoas 

pretas e pardas que ocupam esses postos. 

Outra pauta muito importante, que também é defendida por Hollanda (2018), é o 

posicionamento diferencial do transfeminismo, que, ainda que não seja novidade, trouxe 

uma luta extraordinária por reconhecimento, pois os números de genocídios contra 

pessoas trans são alarmantes, além da falta de políticas que estimulem sua aceitação no 

mercado de trabalho e pelo direito de se identificar com o gênero desejado. O Brasil é o 

país em que mais se registram assassinatos de pessoas trans e travestis no mundo. 

Segundo estimativas da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 90% 

das travestis se prostituem (sintoma de uma sistemática discriminação no mercado de 

trabalho formal). O movimento trans conseguiu avançar muito, nos últimos anos, graças 

às lutas direcionadas pela pauta feminista, como o reconhecimento jurídico de identidade 

trans e cuidados específicos no SUS, mas ainda é preciso avançar muito nesse contexto.  

As pautas da luta feminista no mundo, consolidadas pela epistemologia europeia e 

norte-americana, foram fundamentais para a conquista dos direitos das mulheres em 

vários contextos. No entanto, dois pontos importantes devem ser levados em 

consideração com a evolução do movimento feminista, e priorizados pelas pesquisadoras 

brasileiras: o primeiro consiste na ênfase no colonialismo do poder, trazendo as 

desigualdades sociais como um dos principais enfrentamentos para o contexto latino-

americano; e o segundo leva em conta a visibilidade das epistemologias que enfatizem o 

movimento feminista para todas as mulheres, e que são escritas por mulheres que lutam 

contra a desigualdade social. E é a partir dessas pautas que a presente pesquisa traz um 

panorama das imagens de controle e da estereotipia das mulheres com a abordagem do 

feminismo decolonial, onde abordaremos o contexto de uma obra escrita por uma mulher 

nortista, professora, mãe e de classe baixa, que vive as desigualdades sociais e que as 

descreve em suas poesias.  

 

1.3 Gênero, estereótipo de feminilidade e imagem de controle  

 

As relações de gênero caracterizam-se de modos distintos, não só através de 

fatores históricos ou sociais, mas também por intermédio de diversidades étnicas, 

religiosas, de classe etc. (LOURO, 2004). Scott (2019, p. 49), por sua vez, explica que o 

termo “gênero” foi utilizado seriamente há pouco tempo pelas feministas “como uma 

maneira de referir-se à organização social das relações entre os sexos”.  
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Scott (2019) afirma ainda que o termo “gênero” foi utilizado pelas norte-

americanas que queriam enfatizar o caráter social baseado nas distinções biológicas do 

sexo. Assim, o termo “gênero” indicou, para as feministas norte-americanas, a ruptura 

com o determinismo biológico implicado em termos como “sexo” ou expressões como 

“diferença sexual”.  

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções 

culturais” – a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 

próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às 

origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e 

das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos do 

sexo e da sexualidade, gênero se tornou uma palavra particularmente 

útil, porque oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis 

atribuídos às mulheres e aos homens (SCOTT, 2019, p. 54).  

 

 O uso do termo “gênero”, portanto, enfatiza o sistema das relações que pode 

incluir a ideia de “sexo”, mas que não é determinado por ele diretamente e nem determina 

absolutamente a sexualidade (SCOTT, 2019). Assim, Scott (2019) contextualiza o 

conceito de gênero e busca encontrar as maneiras pelas quais o mesmo legitima e constrói 

as relações sociais. Na sua concepção, esse é o primeiro passo para se compreender a 

natureza recíproca do gênero e da sociedade e as maneiras particulares e situadas dentro 

de contextos específicos pelos quais a política constrói o gênero e o gênero constrói a 

política. A política é, pois, um dos domínios nos quais o gênero pode ser utilizado para a 

análise histórica. Nesse contexto, Scott (2019, p. 67) aponta o seguinte: 

 

Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. Elas são 

ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo 

essencial da definição baseia-se na conexão integral entre duas 

proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos; e o gênero é uma 

forma primeira de significar as relações de poder.  

 

 É a partir dessas definições que se entende o conceito de gênero como estratégia 

política de controle das mulheres. Scott (2019) historiciza o conceito de gênero e busca 

encontrar as formas como o gênero legitima e constrói as relações sociais. A partir dessa 

concepção, entende-se que a política constrói o gênero e, na mesma medida, o gênero 

constrói a política. A política é, pois, um dos domínios nos quais o gênero pode ser 

utilizado para a análise histórica. 
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 As subseções anteriores são fundamentais para o entendimento da evolução do 

feminismo, da formação das imagens dos gêneros como forma de dominação nas relações 

de poder e das lutas das mulheres para romper essas opressões até o cenário atual, num 

dado momento em que muito já foi conquistado, mas que ainda há muito a conquistar. A 

compreensão da evolução do movimento feminista é necessária para que a sua 

importância seja reconhecida e para que se entenda o contexto de opressão que a 

mulheres vivenciaram e ainda vivenciam na busca do direito à liberdade e à escrita, 

através das imagens de controle.  

Naomi Wolf, feminista norte-americana que publicou nos EUA, em 1991, o livro 

O mito da beleza, é a teórica que contribuirá decisivamente para com a análise sobre o 

estereótipo de feminilidade. Nessa obra, a autora argumenta que o ideal de beleza 

feminino é socialmente construído. Wolf (2018) afirma que, apesar de as mulheres terem 

alcançado grandes feitos com o movimento feminista, as normas de beleza estabeleciam 

controle sobre o seu aspecto psicológico, fazendo com a que a mais empoderada das 

mulheres fosse controlada por esse ideal de beleza inalcançável. A velhice é aceitável e 

até admirável para os homens, enquanto que, para as mulheres, ela é condenável. O novo 

foco em agradar visivelmente e sexualmente os homens faz com que essas mulheres 

alavanquem o mercado da estética, buscando um ideal de corpo físico (magreza e beleza) 

que as desvalorizam e oprimem por nunca conseguir alcançá-lo. Além disso, essa nova 

perspectiva acaba trazendo à tona novamente o sistema de controle patriarcal, através da 

visão da mulher como objeto de satisfação masculina. Nesse contexto, conforme aponta 

WOLF (2018, p. 26-27), 

[e]stamos em meio a uma violenta reação contra o feminismo que 

emprega imagens de beleza feminina como uma arma política contra a 

evolução da mulher: o mito da beleza. Ele é a versão moderna de um 

reflexo social em vigor desde a Revolução Industrial. À medida que as 

mulheres se liberaram da Mística Feminina da domesticidade, o mito da 

beleza invadiu esse terreno perdido, expandindo-se enquanto a mística 

definhava, para assumir sua tarefa de controle social. 

 

 Segundo Bueno (2020, p. 73), “as imagens de controle são a dimensão do racismo 

e do sexismo compreendidos de forma simultânea e interconectada”. As imagens de 

controle são utilizadas como forma de dominação de raça, gênero, sexualidade e classe, a 

partir do comando do comportamento das mulheres pelo pensamento patriarcal. Nessa 

esteira, Bueno (2020, p. 73-74) considera que as 

imagens de controle mascaram as contradições das relações sociais, 

afetando não apenas mulheres negras, como também as brancas. [...] A 
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ideia de uma verdadeira feminilidade, que é configurada a partir de 

pressupostos definidos pelas elites masculinas brancas, controla o 

comportamento de mulheres independentemente de sua condição racial. 

 

 Segundo Collins (2019), a parte central da organização estrutural das imagens de 

controle é o pensamento binário. É a partir dessa estrutura que se organizou a escravidão 

no contexto do colonialismo. Collins (2019, p. 137) defende ainda que a objetificação é 

fundamental para formar diferenças através da oposição. Assim, no  

pensamento binário, um elemento é objetificado como o Outro e visto 

como um objeto a ser manipulado e controlado[...]. Segundo uma 

análise marxista do binário cultura/natureza, a história pode ser vista 

como processo em que os seres humanos objetificam constantemente o 

mundo natural para controla-lo e explorá-lo. A cultura é definida como 

o oposto de uma natureza objetificada. Se não for domesticada, essa 

natureza selvagem e primitiva pode destruir uma cultura civilizada. 

Pesquisas feministas apontam que a identificação de mulheres com a 

natureza é fundamental para a objetificação e a conquista das mulheres 

pelos homens. Já os Black Studies e a teoria pós-colonial sugerem que 

definir as pessoas de cor como menos humanas, animalescas ou mais 

“naturais” nega a subjetividade dos povos africanos e asiáticos e 

corrobora a economia política de dominação que caracterizou a 

escravidão, o colonialismo e o neocolonialismo. 

  

 Já para Hooks (2019), a exploração de classe e o racismo é fruto do sistema 

patriarcal. As relações de poder do “outro” são determinadas primariamente no ambiente 

familiar, seja ela pela relação dos pais com a criança ou a do homem sobre a mulher. 

Hooks afirma ainda que o feminismo deve ser uma luta libertadora para erradicar a 

dominação em todas as suas formas, pois enquanto uma forma específica não for 

erradicada, as outras também não serão: 

É trabalhando coletivamente para confrontar a diferença e para expandir 

nossa consciência sobre sexo, raça e classe como sistemas interligados 

de dominação, sobre os modos pelos quais reforçamos e perpetuamos 

essas estruturas, que aprendemos o verdadeiro significado da 

solidariedade. Esse é o trabalho que deve ser a base do movimento 

feminista. Sem isso, não podemos efetivamente enfrentar a dominação 

patriarcal; sem isso, permanecemos indiferentes e alienados uns dos 

outros (HOOKS, 2019, p. 67).   

 

Collins (2019) afirma que, para que a dominação exista, o opressor sempre busca 

formas de objetificar o oprimido. O oprimido, dessa forma, não é sujeito de sua própria 

história, pois ele não a direciona nem a define. Como objeto, ele (o oprimido) passa a ser 

moldado pela sociedade que o domina, sendo obrigado a se encaixar em imagens 

estereotipadas, criadas para que ele permaneça como dominado. A opressão das mulheres 
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começa pela criação e consolidação de estereótipos que a representam, por exemplo, 

como matriarcas, mammies, mães gostosas, mãe beneficiária do assistencialismo, mãe 

solteira, guerreiras, dentre outras imagens que são repetidas no tempo e no espaço. Dessa 

forma, a objetificação chega a ser tão grave que várias pessoas são tratadas como 

invisíveis: 

Por fim, como os binarismo raramente representam relações diferentes, 

mas paritárias, eles são inerentemente instáveis. A tensão pode ser 

temporariamente aliviada pela subordinação de uma parte do binarismo 

à outra. Assim, os brancos governam os negros, os homens dominam as 

mulheres, a razão é superior à emoção na averiguação da verdade, os 

fatos substituem a opinião na avaliação do conhecimento, e os sujeitos 

governam os objetos. Os alicerces das opressões interseccionais se 

apoiam em conceitos interdependentes do pensamento binário, em 

diferenças formadas por oposição, na objetificação e na hierarquia 

social.  Dado que a dominação baseada na diferença forma um substrato 

essencial para todo esse sistema de pensamento, esses conceitos 

implicam, invariavelmente relações de superioridade e inferioridade, 

vínculos hierárquicos que se misturam a economias políticas de 

opressão de raça, gênero e classe (COLLINS, 2019, p. 139).  

 

Para Bueno (2020), duas características das imagens de controle são importantes 

para representar as mulheres. A primeira define que as imagens de controle são 

dinâmicas; de acordo com as necessidades ideológicas dos opressores, os estereótipos são 

utilizados para a estruturação da opressão e o controle dos oprimidos. A segunda 

característica é a ressignificação e a apropriação da dialética envolvida nas imagens de 

controle. Um termo que antes era utilizado de forma positiva por um grupo pode ser 

ressignificado para o controle de grupos subalternos:  

O estereótipo da mulher negra como forte, resistente, apta a superar 

todas as privações e necessidades é um exemplo nesse sentido. O 

conteúdo que outrora tinha um significado de resistência para essas 

mulheres passa a ser operado como uma imagem de controle, que, por 

exemplo, justifica a precariedade do sistema de saúde para as mulheres 

negras grávidas (BUENO, 2020, p. 94).  

 

Assim, as imagens de controle direcionadas à mulher negra, por exemplo, são 

utilizadas como justificativa a toda a opressão vivida por elas. Tais mulheres são vistas 

como fortes por terem suportado a opressão colonial que resultou na escravidão. Segundo 

Carneiro (2019, p. 313), “as mulheres negras tiveram uma experiência histórica 

diferenciada que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem dado conta da 

diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade 
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feminina dessas mulheres”. Portanto, as imagens de controle de fragilidade feminina não 

são correspondentes ao contexto vivido pelas mulheres negras.  

A partir dessa abordagem decolonial, a teoria feminista deve ser direcionada a 

todos, educando a coletividade a partir de uma consciência crítica, capaz de compreender 

a estrutura social da opressão machista, buscando assim estratégias para a resistência. 

Hooks (2019) afirma que é necessário transcender a abordagem feminista exclusiva da 

academia, pois é preciso encorajar o desenvolvimento da teoria de forma inteligível por 

todos. Essa crítica se arvora na percepção de que hoje a pesquisa está voltada para a 

sofisticação acadêmica, fazendo com que aqueles que não façam parte dela não consigam 

compreender os resultados dessas pesquisas e suas respectivas aplicabilidades, 

enfraquecendo a luta do movimento. 

 Bell Hooks (2019) explora, em sua análise, a obra Pedagogia do oprimido, do 

brasileiro Paulo Freire. A partir dessa análise, a autora defende um feminismo libertador, 

onde o objetivo central é a erradicação do patriarcado, visto como a forma macro de 

opressão da sociedade:  

Um movimento feminista libertador pretende transformar a sociedade 

erradicando o patriarcado, acabado com o machismo e a opressão 

sexista, desafiando as políticas de opressão em todas as frentes. A 

pedagogia feminista só pode ser libertadora se for verdadeiramente 

revolucionária, pois os mecanismos de apropriação dentro do 

patriarcado de supremacia branca e capitalista são capazes de cooptar 

com tremenda facilidade o que meramente parece radical ou subversivo 

(HOOKS, 2019, p. 116).  

 

Collins (2019) ratifica a criação das várias imagens de controle para manter a 

subordinação das mulheres. Para as mulheres brancas, principalmente as de classe média 

e alta, o ideal de mulher boa e esposa exemplar era moldado através de virtudes como a 

domesticidade, a submissão, a piedade e a pureza. As mulheres afro-americanas foram 

submetidas a um conjunto diferente de imagens como a mammy, a serviçal fiel e 

obediente, que é explorada no serviço doméstico, além de amar, alimentar e cuidar dos 

filhos das mulheres brancas. Essa serviçal aceita a subordinação e vê essa obediência 

como uma virtude.  

Para Bueno (2020), as mulheres brancas da elite e as mammies foram 

assexualizadas pela sociedade patriarcal. Os dogmas cristãos pautam a castidade e a 

pureza como uma característica própria delas, portanto, a mulher sexualizada é vista 

como ameaça ao seu papel de subordinação. Retratar essas mulheres como assexuadas é 

uma imagem de controle. Do mesmo modo que as imagens das mulheres jovens afro-
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americanas, ou brancas de classe social baixa, são idealizadas como promíscuas e 

sexualmente disponíveis nas músicas e nos vídeos da atualidade: 

As imagens de controle são basicamente formuladas a partir da 

categoria gênero. Dessa forma, ao retratar mulheres negras com base em 

estereótipos relacionados à agressividade, hipersexualidade e 

mesquinhez, criam-se poderosos símbolos como a mãe agressiva, a 

bitch materialista e manipuladora da cultura hip-hop norte-americana, a 

mulher negra ambiciosa e sexualmente desenfreada obstinada pelo 

casamento heterossexual ou a mammy moderna que defende as 

estruturas, instituições e as políticas formuladas pela agenda da 

sociedade branca em detrimento das lutas políticas da comunidade 

negra (BUENO, 2020, p. 124).  

 

Os padrões de dominação de beleza são um exemplo de imagens de controle. 

Collins (2019) afirma que, no pensamento binário – alicerce das opressões interseccionais 

–, as mulheres brancas, loiras, magras e de olhos claros não poderiam ser consideradas 

padrão de beleza sem o Outro – mulheres negras, cabelo crespo, nariz largo e lábios 

carnudos. Assim, “julgar as mulheres brancas por sua aparência física e atratividade é 

uma forma de objetificá-las. Ao mesmo tempo, porém, a pele branca e o cabelo liso lhes 

dão privilégios num sistema que valoriza a branquitude, em detrimento da negritude” 

(COLLINS, 2019, p. 166). 

Segundo Wolf (2018), após duas décadas de atividades radicais depois do 

renascimento do feminismo em 1970, as mulheres conquistaram vários direitos legais 

como o controle de natalidade, o acesso à educação superior, a ascensão ao mundo dos 

negócios e das profissões liberais, além de mudarem a visão social quanto ao seu papel na 

sociedade. No entanto, apesar dessas conquistas, essas mulheres não se sentem livres na 

totalidade, pois elas ainda são aprisionadas em seu subconsciente por questões 

aparentemente fúteis, como a aparência. Wolf (2018, p. 29) descreve a forma que o mito 

da beleza é colocado para as mulheres socialmente:  

A qualidade chamada “beleza” existe de forma objetiva e universal. As 

mulheres devem querer encarná-las, e os homens devem querer possuir 

mulheres que a encarnem. Encarnar a beleza é uma obrigação para as 

mulheres, não para os homens, situação esta necessária e natural por ser 

biológica, sexual e evolutiva. Os homens fortes lutam pelas mulheres 

belas, e as mulheres belas têm maior sucesso na reprodução. A beleza 

da mulher precisa corresponder à sua fertilidade; e, como esse sistema 

se baseia na seleção sexual, ele é inevitável e imutável.  

 

Como o próprio termo já designa, o mito não representa a realidade. Wolf (2018, 

p. 29) aponta que o padrão de beleza consiste num sistema monetário determinado pela 

política, incidindo “no último e melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio 
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masculino”. Assim, o padrão físico imposto culturalmente expressa relações de poder e 

faz com que as mulheres compitam entre si e lutem por um ideal de beleza que é, na 

prática, inalcançável.  

Essa competição por um corpo ideal trouxe um aumento expressivo no número de 

cirurgias plásticas de natureza estética e de transtornos alimentares. A liberdade 

conquistada agora deixa margem para um encarceramento mental impregnado dos 

conceitos de beleza, com base no ódio a nós mesmas, no medo de envelhecer e no pavor 

de perder algo que lhe é caro (WOLF, 2018).  

Segundo Wolf (2018), o controle social – que antes era feito pela mística feminina 

da domesticidade (estereótipo de mulher cuidadosa e neurótica com a limpeza de casa e 

cuidados domésticos e alimentares) – da maternidade compulsória e romantizada, e da 

castidade foi substituído pela ideologia da beleza, mantendo assim o controle em 

mulheres que deveriam estar incontroláveis após a segunda onda do feminismo
6
: 

A religião patriarcal cedeu. Novos dogmas religiosos, fazendo uso das 

técnicas de lavagem cerebral de seitas e cultos antigos, surgiram para 

tratar a idade e o peso de forma a suplantar no nível funcional os ritos 

tradicionais. Feministas inspiradas por Friedan destruíram, na imprensa 

popular destinada às mulheres, o monopólio dos anunciantes de 

produtos para o lar que promoviam a Mística Feminina. De imediato, as 

indústrias das dietas e dos cosméticos passaram a ser os novos censores 

culturais do espaço intelectual das mulheres. Em consequência de suas 

pressões, a modelo jovem e esquelética tomou o lugar da feliz dona de 

casa como parâmetro da feminilidade bem-sucedida (WOLF, 2018, p. 

27).  

 

Wolf (2018) afirma que o mito da beleza gira em torno do poder institucional 

masculino e não tem nada a ver com as mulheres. O mito da beleza controla o 

comportamento da mulher e estimula a disputa entre elas. Essa disputa promove a divisão 

e corrobora para a manutenção do poderio masculino. A juventude e a virgindade eram 

representantes da submissão, da ignorância e da falta de experiência das mulheres. Essas 

formas de imagem de controle eram colocadas como ideal de beleza para elas, que 

precisava ser seguido para aceitação social. 

Com o advento da segunda onda do feminismo, toda a idealização sobre a família 

feliz, o romance e os afazeres domésticos foi substituída pela múltipla jornada que as 

mulheres assumiram. O cuidado excessivo com a casa e os afazeres domésticos ainda 

permanece latente na vida de grande parte das mulheres, sendo-lhes agregado o ideal de 

                                                           
6
 Período compreendido didaticamente entre os anos de 1960-1980 que intensificou a luta das mulheres por 

direitos iguais e, principalmente pelo respeito e acesso igualitário ao mercado de trabalho para garantir o 

seu sustento.     
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supermãe, de profissional acima da média e de mulher bela e sensual. Ou seja, se antes 

elas já viviam carregadas de afazeres, agora, elas estão sobrecarregadas por várias 

pressões sociais e simbólicas. 

Como a juventude é sinônimo de beleza, a velhice não é aceitável para as 

mulheres. Nesse sentido, para Wolf (2018, p. 31), o envelhecimento é visto como 

sinônimo de feiura porque “as mulheres, com o passar do tempo, adquirem poder e 

porque os elos entre as gerações de mulheres devem sempre ser rompidos”. Assim, 

jovens e velhas temem-se porque a beleza mutila a vida de todas.  

Esse frenético acúmulo de imagens de controle é uma forma de reação social 

originada pela rapidez com que foi transformada a relação entre os sexos. A insegurança 

masculina em relação à individualidade das mulheres faz com que o mito da beleza se 

sustente e aprisione as mulheres a uma condição psicológica coletiva:  

A alucinação inconsciente adquire influência e abrangência cada vez 

maiores por conta do que hoje se tornou uma manipulação consciente 

do mercado: indústrias poderosas – a das dietas, que gera US$ 33 

bilhões por ano; a dos cosméticos, US$ 20 bilhões; a da cirurgia plástica 

estética, US$ 300 milhões; e a da pornografia, com seus US$ 7 bilhões - 

cresceram a partir do capital composto por ansiedade inconscientes e 

conseguem por sua vez, através de sua influência sobre cultura de 

massa, usar, estimular e reforçar a alucinação numa espiral econômica 

ascendente (WOLF, 2018, p. 35).  

 

Como forma de rechaçar o movimento feminista que luta pela liberdade da mulher 

em todos os âmbitos, foi ressuscitada a caricatura da feminista feia, o que penaliza a 

mulher por sua individualidade e seus atos públicos. A neurose das mulheres pelo ideal 

de beleza acaba colocando-as contra o movimento feminista por conta das imagens de 

controle e da falta de conhecimento sobre a própria pauta feminista.  

Se antes o controle social sobre o corpo da mulher era feito através de revistas de 

beleza, hoje o complexo é alimentado principalmente pelas redes sociais, sendo o 

Instagram a mais expressiva dentre elas. Os perfis mais seguidos nessa rede social são de 

mulheres famosas que exibem seus corpos considerados padrão de beleza atual. Esse 

vislumbre dos perfis femininos acirra a disputa pelo ideal de beleza, na qual as mulheres 

cada vez mais buscam espelhar-se, já que tais perfis exibem-se como “exemplos” da 

beleza ideal – apresentada como algo viável e ao alcance de todas.  

O mais estarrecedor é que a disputa entre elas é visível até mesmo nesses meios, 

visto que vários são os comentários de outras mulheres em fotos de famosas que buscam 

deturpar a aparência apresentada no perfil de rede social. Ou seja, mesmo as que 
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conseguem seguir o padrão de beleza imposto são criticadas e, o que é pior, por outras 

mulheres que estão literalmente se matando para alcançar o padrão daquele perfil. 

   

1.4 O trabalho das mulheres 

 

 As mulheres conquistaram o direito ao trabalho a partir das lutas por igualdade de 

condições em relação aos homens. Mas, apesar disso, elas ainda vivem situações que 

precisam ser revistas e ajustadas. A primeira delas é a carga de trabalho acumulada. As 

mulheres conquistaram o emprego remunerado, mas ainda acumulam o serviço da casa e 

o cuidado com a família em quase toda a totalidade.  

 As mulheres estão exaustas. A carga de trabalho fora de casa mais a que é 

agregada no lar com os serviços domésticos, filhos e cuidados com o marido as deixam 

em estado permanente de cansaço extremo.  Imagens de controle foram criadas que 

descrevem as mulheres com várias jornadas de trabalho como heroínas ou guerreiras, 

quando na verdade elas são exploradas e aceitam essa carga de trabalho para se 

enquadrarem nesse ideal de supermulher.  

A segunda situação é a afetação do mito da beleza no mercado de trabalho. As 

mulheres são cobradas pela aparência também no campo profissional, enquanto os 

homens são contratados por seu profissionalismo e são cobrados apenas para estarem 

“apresentáveis” ao padrão de estilo da empresa. Conforme ratifica Wolf (2018, p. 78), 

fingir que a existência de padrões para a aparência masculina significa 

que os dois sexos recebem tratamento igual é ignorar o fato de que na 

contratação, bem como na promoção, a aparência dos homens e das 

mulheres são avaliadas de forma diferente; e que o mito da beleza se 

estende para muito além das normas de vestimenta, penetrando num 

outro campo.   

  

Até mesmo as mulheres que obtiveram sucesso ao longo da juventude se deparam 

com julgamentos por conta da aparência, a partir do momento em que elas começam a 

apresentar os sinais físicos da idade. Mulheres independentes, estudiosas e com uma vida 

bem organizada também são cobradas por essa necessidade de parecerem jovens, e 

encaram tal realidade como uma obrigação de natureza profissional, recorrendo, muitas 

vezes, a cirurgias plásticas para suprir essa necessidade. Enquanto, nessa mesma situação, 

os homens encaram bem a velhice e são vistos como mais experientes com o passar do 

tempo.  
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A terceira situação diz respeito ao salário menor que as mulheres ganham em 

relação aos homens, mesmo exercendo a mesma função. Essa disparidade acaba dando às 

mulheres a sensação de menor valor que os homens, ou que elas valem (no sentido de 

serem uteis ao mercado) apenas quando têm uma aparência dentro do padrão de beleza:  

No Reino Unido, as mulheres ganham 65,7% da renda bruta dos 

homens. A diferença de remuneração nos Estados Unidos é mantida 

dentro da mesma função em todos os níveis da estrutura social. Em 

média, os advogados entre 25 e 34 anos ganham US$ 27.563 por ano, 

enquanto as advogadas da mesma faixa etária ganham US$ 20.573 por 

ano. Vendedores do comércio ganham US$ 13.002, enquanto suas 

colegas, US$ 7.479. motoristas de ônibus recebem US$ 15.611, 

enquanto as mulheres na mesma função têm um ordenado de US$ 9.903 

por ano. Cabeleireiras ganham US$ 7.603 a menos do que seus colegas 

do sexo masculino (WOLF, 2018, p. 79).  

 

 Wolf (2018) afirma ainda que dois terços das mulheres norte-americanas 

trabalham em áreas de serviços com salários baixos e com poucas oportunidades de 

progressão na carreira. Profissões como as dos professores da educação infantil e 

enfermeiros são exemplos de áreas predominantemente ocupadas por mulheres e que são 

mal remuneradas, apesar de ser um trabalho extenuante e importantíssimo do ponto de 

vista do funcionamento da sociedade. Nesse contexto, as mulheres acabam tendo 

melhores salários quando vendem a sua imagem ou o uso de seu corpo. Mulheres que 

trabalham como modelos, atrizes, influenciadoras digitais e garotas de programa ganham 

mais do que a média dessas trabalhadoras assalariadas.  

 No Brasil, um exemplo gritante dessa disparidade pode ser visto no salário dos 

jogadores de futebol. De acordo com a revista Forbes (2020), Neymar, o jogador mais 

famoso do país, recebe um salário de US$ 78 milhões. Enquanto a jogadora Marta, eleita 

a melhor jogadora de futebol do mundo pela sexta vez, detentora, isoladamente, do maior 

número de títulos de melhor atleta de futebol do mundo, entre homens e mulheres, recebe 

salário 269 vezes menor que o jogador. O salário da jogadora Marta é de 1,47 milhão de 

reais.  

 Essa diferença é ainda mais clara quando analisamos os dados das trabalhadoras 

negras. Gonzalez (2020) afirma que a situação atual dessas mulheres não é tão diferente 

daquela vivida na época da escravidão. A empregada doméstica se equipara à mucama, 

em muitos sentidos. Com a mão de obra de mulheres trabalhadoras negras 

superexplorada, o racismo é latente no mercado de trabalho. Tais mulheres deixam de 

conseguir empregos bem remunerados ou cargos importantes por causa das imagens de 

controle e do pensamento binário, onde as mulheres com as características do padrão 
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social de beleza acabam ocupando esses cargos maiores em relação a outras mulheres que 

estão fora do padrão.  

 Para Vergès (2020), a partir do momento em que as mulheres brancas começam a 

sair de casa, em maior número, para exercer sua função profissional no mercado de 

trabalho, as mulheres racializadas
7
 foram designadas ao cuidado de limpeza, cozinha e 

crianças. No Brasil, a estrutura das casas da classe média/alta agrega um quarto pequeno, 

que normalmente fica nos fundos da cozinha, sem nenhum conforto e normalmente sem 

ventilação, que é nomeado como “quarto de empregada” ou “dependência de 

empregada”. Esse quarto subordina essa trabalhadora doméstica a condições análogas à 

escravidão, onde a mulher precisa morar no trabalho e estar sempre à disposição do 

patrão. O Jornal Agência Brasil (2019) divulgou uma pesquisa do Ipea que informa que, 

em 2018, 6,2 milhões de pessoas trabalhavam no serviço doméstico remunerado, em 

diversas formas, como as atividades desempenhadas por diaristas, babás, jardineiros e 

cuidadores. Ao todo, 92% (5,7 milhões) eram mulheres, das quais 3,9 milhões eram 

negras. 

Mesmo quando não trabalham como empregadas domésticas, essas mulheres 

racializadas ocupam no comércio os cargos responsáveis pela limpeza. Vergés (2020, p. 

129) afirma que as mulheres negras são as responsáveis por limpar o mundo: 

Na França, o trabalho doméstico se industrializa no século XIX, 

primeiro com mulheres da classe trabalhadora ou do campo, em seguida 

com mulheres escravizadas, depois com mulheres colonizadas. Nos 

anos de 1960 e 1970, a terceirização dessa atividade cria novas 

categorias de trabalho (constituídas como ramos profissionais em 1981). 

Segundo a FEP, a Federação de Empresas de Limpeza e Serviços 

Associados da França, a indústria da limpeza no país é um mercado em 

constante expansão (um em cada quatro empregos). Representa 13 

bilhões de euros em faturamento por ano, emprega 500 mil pessoas, das 

quais 66% são mulheres; 50% daquelas que atuam na área têm mais de 

44 anos.  

  

Além de todos esses infortúnios, as mulheres ainda se deparam com o assédio e a 

violência sexual no ambiente de trabalho, que precisa ser denunciado e combatido com 

maior severidade. Diante desses dados, devemos ressaltar a importância dos estudos 

sobre o feminismo decolonial, que promulga o pensar além do que é apresentado pelo 

mito da beleza, pelas imagens de controle, pelo pensamento binário e por tantas outras 

                                                           
7
 O termo é utilizado por Vergès, que entende por mulheres racializadas as não brancas e não ocidentais, 

ou para as ocidentais que não escapam aos processos de racialização devido a marcas sociais diacríticas, 

tais como cor, costumes, religião, língua ou outro dispositivo que as impeça de adentrar a seleta e exclusiva 

sociedade ocidental branca.  
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imposições, como algo natural ou padrão. Precisamos levantar a bandeira da resistência e 

da justiça para que a liberdade e a equidade sejam conquistadas pelas e para as mulheres 

o quanto antes.  

 

1.5 A repressão da sexualidade feminina 

 

 A religião sempre reprimiu a sexualidade feminina por meio da culpa e da noção 

de pecado. Mulheres precisaram esconder seu desejo sexual por séculos pela vergonha 

social. O prazer sexual sempre foi visto como problema e controlado pela sociedade 

patriarcal com várias técnicas de repressão, como a clitoridectomia
8
 e o cinto de 

castidade
9
.  

 É a partir da década de 1970, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho 

em posições de poder, e se envolvendo com o movimento feminista, que a sexualidade 

começa a ser discutida com maior clareza e amplitude. A partir de então, as mulheres 

começam a entender que o sexo não deve ser acompanhado de violência, humilhação, 

insatisfação ou obrigação (WOLF, 2018).  

 No entanto, à medida que as mulheres foram se tornando mais livres, as imagens 

de controle passaram a sofrer uma ressignificação com a explosão de acesso à 

pornografia
10

. Ainda na década de 1970, a pornografia passou a fazer parte do espaço 

cultural feminino, pois as mulheres começaram a buscar o padrão de beleza das modelos 

e atrizes e também passaram a entender que o ideal de sexualidade desejado pelos 

homens era aquele representado nos filmes de conteúdo adulto. Isso fez com que o 

número de cirurgias íntimas 
11

 e cirurgias plásticas, principalmente as de silicone nos 

seios, aumentasse. Nesse caso, para Wolf (2018, p. 198), o  

corpo “ideal” foi desnudado e colocado em exibição por toda a parte. 

Pela primeira vez na história, isso deu às mulheres os detalhes nítidos 

da perfeição, com os quais ela deveria se comparar, e fez surgir uma 

nova experiência feminina, o exame minucioso do corpo como algo 

ligado intrinsecamente ao prazer sexual feminino. Logo, a “perfeição” 

                                                           
8
 Remoção total ou parcial do clitóris. 

9
 O cinto de castidade tem sido objeto de investigação de diversos pesquisadores que tem questionado sobre 

o real uso do objeto. Muitos colocam essa forma de repressão como um mito criado para obscurecer o 

período medieval. Há relatos de que o objeto tenha sido usado durante a Idade Média – o cinto era uma 

armadura íntima, feita de ferro, colocada na mulher e fechada com cadeado, tornando suas partes íntimas 

inacessíveis para relações de adultério ou estupro. 
10

 Conteúdo sexual explícito.  
11

 Também conhecida como ninfoplastia, é uma cirurgia estética realizada na genitália externa feminina 

com objetivo de diminuir o tamanho, corrigir assimetrias ou frouxidões presentes nos pequenos lábios. 

Embora esse procedimento seja aplicado a mulheres que tenham alguma disfunção física, a maioria dos 

procedimentos é realizada para agradar ao parceiro.  
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era representada como a “armadura sexual” da mulher, um objetivo 

tomado ainda mais urgente na década de 1980, quando a aids exacerbou 

uma atmosfera que sugeria às mulheres que somente uma beleza 

sobrenatural levaria um homem a arriscar a vida por sexo. 

 

 A pornografia transformou o corpo da mulher em objeto e impôs a imagem de 

controle de subserviência como ideal de sexualidade feminina. O mercado aprimorou 

seus produtos e passou a focar em roupas e cosméticos que atendessem aos fetiches 

masculinos. Outro grande problema proveniente da imagem subserviente é a violência ao 

corpo da mulher apresentada nesses filmes. Em grande parte das cenas, as mulheres 

vestem-se desconfortavelmente para a satisfação visual do homem, performam atitudes e 

caras forçadas e são imobilizadas em posições que realçam as formas de seus corpos; 

além de serem submetidas a atos sexuais realizados de forma violenta, com tapas e 

puxões de cabelo e forçadas a passar uma imagem de satisfação a tais atos. Nem é preciso 

dizer que, com esse padrão vinculado à satisfação do homem, muitas mulheres passaram 

a aceitar essas violações por entenderem que precisam seguir a imagem de “boas de 

cama”.  

 Se antes o homem era o provedor da casa, líder da família e dono do corpo da 

mulher por direito, a partir da pornografia, eles passaram a se ver também como 

dominadores. Essa visão deu a eles a sensação de controle total sobre o corpo da mulher. 

Com isso, a violência sexual e o estupro passaram a ser vistos com naturalidade. Segundo 

Wolf (2018, p. 202), os números de filmes pornôs que representam o ato de estupro são 

altos: somente na França, os telespectadores assistiam a 15 estupros por semana na 

década de 1990, “o que está acontecendo hoje em dia, porém, é que homens e mulheres 

cuja história psicossexual-pessoal não os levaria a erotizar a violência sexual estão 

aprendendo com essas cenas a se interessarem por esse tipo de violência”.   

 As imagens de controle revigoram o antagonismo entre homens e mulheres. O que 

o mercado de produtos sexuais vende está atrelado, segundo Wolf (2018), às 

inseguranças sexuais que mantêm o consumo desses produtos. Afinal, o que seria do 

mercado se homens e mulheres vivessem em equilíbrio e em plena satisfação sexual? No 

entanto, é exatamente a ideia contrária que vende o mercado, ou seja, o sujeito precisa de 

mais acessórios, adereços, roupas, perfumes, óleos e tantos outros para satisfazer o outro. 

Assim, o equilíbrio entre mulheres e homens não incidiria na alta de divórcios por conta 

de relacionamento instáveis; afinal de contas, pessoas emocionalmente instáveis são 

consumidores ideais.  
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 Existe uma vasta rede de concepções sobre os sabores e as aparências que o corpo 

da mulher deve ser ter para ser considerado adequado.  A régua que mede o corpo 

feminino é extremamente exigente e controla desde o tamanho ideal dos seios até o 

cheiro, o formato e a cor de sua vagina. As mulheres, ao contrário, não cresceram 

medindo os homens, e por mais desagradável que seja o sabor deles ou tenha uma 

imagem amedrontadora, elas são quase obrigadas a apreciarem. Essas imagens de 

controle fazem com que cada uma das mulheres encontre em seu corpo aspectos que 

odeiam.  

O veloz aumento das imagens que transformam as mulheres em objetos 

sexuais acompanhou a revolução sexual, não para atender às fantasias 

dos homens, mas para defendê-los de seus medos. Quando a romancista 

Margaret Atwood perguntou a mulheres o que elas mais temiam dos 

homens, elas responderam que tinham medo que eles as matassem. 

Quando fez a mesma pergunta aos homens com relação às mulheres, 

eles responderam que tinham medo que elas rissem deles. Quando os 

homens controlam a sexualidade feminina, eles ficam a salvo da 

avaliação sexual (WOLF, 2018, p. 224).  

 

 As imagens de controle da juventude feminina como ideal de beleza também 

trazem sérios problemas a crianças e adolescentes. Com a imagem sempre vinculada à 

jovialidade, as mulheres buscam se aproximar do corpo das meninas com procedimentos 

estéticos para clareamento e depilação da vagina, procedimentos no rosto para parecerem 

sempre jovens e dietas e/ou lipoaspirações para ficarem magras. Com esse ideal voltado 

para a juventude, crianças e adolescentes se tornaram alvo de abuso sexual. Pesquisas em 

todo o mundo demonstram que um número expressivo de crianças e adolescentes são 

abusados antes dos 14 anos, e por parte de um familiar. Em 2019, dos 159 mil registros 

feitos pelo Disque Direitos Humanos, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou 

adolescentes – um aumento de quase 14% em relação a 2018, segundo dados divulgados 

pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), na página do 

Governo Federal (2020).   

O ambiente social já vinculou sexo e força na cabeça de boa parte das mulheres e, 

obviamente, na maioria dos homens. Os números de estupros, por exemplo, são 

assustadores, e as próprias mulheres que foram abusadas sexualmente acabam buscando 

mudar a sua aparência através de cirurgia plástica para tentar apagar a memória do corpo 

que tinha quando foram estupradas. Segundo Wolf (2018), a reação habitual das vítimas 

de estupro é a sensação de desvalorização seguida pelo ódio ao próprio corpo, muitas 

vezes acompanhado pelo transtorno alimentar e pela própria repressão sexual.   
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Para as mulheres negras, as imagens de controle são ainda mais opressoras. Essas 

mulheres são vistas como insaciáveis e como más a partir de estereotipias como a 

apontada por Collins (2019, p. 155): “a função da jezebel era relegar todas as mulheres 

negras à categoria de mulheres sexualmente agressivas, fornecendo uma justificação 

eficaz par os frequentes ataques sexuais de homens brancos”. Essa imagem promove a 

exploração do corpo da mulher negra a partir da prostituição e do trabalho doméstico. 

Aqui a ideia implantada socialmente é de que as mulheres negras são objetos sexuais e 

por isso elas devem ser mercadorias.  

 

 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 O presente estudo é o resultado final de um projeto de pesquisa de mestrado 

submetido e aprovado pelo Programa de Pós-graduação em Letras da UNIFAP, durante o 

ano letivo de 2019. Esse projeto tinha por título provisório “Trajetória da literatura 

feminina no Amapá” e propunha uma investigação sobre as autoras que compõem a 

literatura amapaense, cuja pesquisa tem sido meu objeto de investigações desde 2017, 

após minha experiência com a disciplina de Literatura Amapaense no Instituto Federal do 

Amapá. Tais investigações resultaram em produções acadêmicas publicadas em artigos e 

capítulos de livro, com coautoria de meu orientador.   

 Trata-se aqui de uma dissertação qualitativa e argumentativa “que requer 

interpretação das ideias apresentadas e posicionamento do pesquisador” (MARCONI; 

LAKATOS, 2018, p. 166). Esta investigação se utiliza do método indutivo de abordagem 

e tem como técnica de pesquisa a coleta de dados através da documentação indireta, “que 

abrange a pesquisa documental e a bibliográfica” (Idem, p. 109), e da documentação 

direta através da sociometria, que é “uma técnica que procura explicar as relações 

pessoais entre indivíduos de um grupo” (Ibidem).  

 A análise qualitativa acontece a partir da investigação subjetiva das experiências 

vivenciadas pelo eu lírico na obra Exageros e delicadezas, objeto desta pesquisa, de Carla 

Nobre, onde é possível perceber a opressão vivida pelas mulheres e os ideais defendidos 

pelo eu lírico para não deixar que suas descendentes experienciem as mesmas opressões. 

O método indutivo parte justamente dessa experiência subjetiva através do entendimento 

da forma de sentir dessas mulheres que compõem as vozes nos poemas de Nobre (2013). 
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Assim, as técnicas de pesquisa partem da compreensão do comportamento, das lutas e das 

experiências dessas mulheres vislumbradas através da literatura.  

 A ideia de pesquisar a obra da Carla Nobre surgiu da necessidade de explorar o 

feminismo a partir da literatura amapaense, onde boa parte das obras das autoras de 

literatura local que configuravam a pesquisa inicial não se encaixava. Assim, esse 

apanhado geral das autoras amapaenses configurou-se em pesquisas sobressalentes. As 

pesquisas realizadas para o mestrado, a partir da referida obra de Nobre (2013), revelaram 

uma característica irredutível do fazer literário da autora, que é a presença marcante de 

uma reflexão sobre a mulher e o feminino em relação ao universo patriarcal. Grande parte 

dos escritos da autora é formada de profundas críticas às maneiras como o patriarcado 

silencia e/ou anula a mulher ao colocá-las como objeto, negando-lhes o papel de sujeito e 

aplicando estereótipos sobre o seu papel social, conferindo-lhes várias imagens de 

controle, colocando como naturais os papéis de esposa e mãe, e ainda denegando uma 

identidade diferente do imposto socialmente.  

 Optou-se, então, por aprofundar o Feminismo e trabalhá-lo a partir das 

perspectivas do mito da beleza e das imagens de controle para compor a interface teórica 

da obra de Nobre (2013), já que as duas abordagens se fazem ali presentes e, ao que 

parece, juntos eles possibilitam um acesso mais profundo ao fazer literário da autora 

amapaense. Dessa opção, no entanto, emerge a necessidade de tratar de um feminismo 

mais contextualizado ao cenário brasileiro e, principalmente, ao cenário amapaense e 

local, pois o feminismo europeu e americano – voltado para as pautas da classe 

média/alta das quatro ondas – pode não representar a literatura latino-americana escrita 

por mulheres nortistas vistas como racializadas. Dessa maneira, fez-se necessária a 

escolha do feminismo decolonial e latino-americano para compor a epistemologia desta 

pesquisa.  

 A partir dos pressupostos do feminismo decolonial, pautas sociológicas e políticas 

foram agregadas à pesquisa. De tal modo, a análise do texto literário de Nobre acontece 

sob o viés sociológico e político do feminismo através da análise da coerção social, 

estabelecida pelo mito da beleza e das imagens de controle. Os poemas de Nobre (2013) 

abordam temáticas importantes e indispensáveis para o momento político em que 

vivemos. Num cenário de extrema misoginia e racismo, textos que defendem a igualdade 

social são fundamentais para a nossa resistência.  

  É através dos textos de Patrícia Hill Collins (2019) e Winnie Buenno (2020) que 

as imagens de controle são identificadas no texto de Nobre (2013). É possível perceber, 
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na análise da obra de Nobre, o incômodo que o sexismo causa a partir de várias imagens 

de controle, as quais fazem parte do cotidiano da maioria das mulheres brasileiras. A 

sinalização de imagens de controle, vistas como positivas pelo patriarcado como a 

Barbie, a Bela Adormecida, fada ou Afrodite demonstram padrões que são condicionados 

às mulheres para que elas alcancem o bem estar pessoal e social. Esse controle patriarcal 

também é percebido quando imagens negativas, como “a mulher rodada
12

”, aparecem na 

obra – aqui o eu lírico demonstra a sua insatisfação quanto à rotulação de sua liberdade 

como algo inaceitável. Logo o padrão aceitável para os homens, que consiste na liberdade 

de ter vários relacionamentos ao longo da vida, não se aplica às mulheres pela imposição 

da escala de superioridade imposta por eles na sociedade patriarcal.  

 As imagens de controle também são encontradas na linguagem. Palavras de calão 

ou de caráter grotesco e nojento são aceitas para os homens, e são utilizadas no cotidiano, 

enquanto que, para as mulheres, o uso dessas mesmas palavras é reprovável, pois logo se 

cria o estereótipo de “mulher vulgar”. Essa temática também é retratada na obra de Nobre 

(2013, p. 29), onde o eu lírico do “soneto da palavra nua” diz não se envergonhar por 

escolher fazer uso de palavras nojentas. Logo, é também possível perceber aqui a tomada 

de consciência de sua condição de oprimida quando se busca uma equiparação aos 

homens pelo ato de liberdade.  

 Esses modos de rotulação fazem parte do conceito de Bueno (2020, p. 73), de 

imagens de controle, que são modos de “perpetuar padrões de violência e dominação” 

constituídos historicamente. Esses padrões estereotipados estão normalmente vinculados 

aquilo que é belo, pois “parece, que nesse sentido, aquilo que é belo é igual àquilo que é 

bom e, de fato, em diversas épocas históricas criou-se um laço estreito entre o Belo e o 

Bom” (ECO, 2014, p. 8). Com o advento das redes sociais, levando informação e 

entretenimento em massa, as imagens de controle vinculadas a estereótipos de beleza 

atingem mais pessoas, contribuindo para amplificar a padronização do belo, já 

consolidada graças a outros meios de comunicação ao longo da história. A poesia de 

Nobre (2013) discute vários desses estereótipos quando apresenta algumas dessas visões 

do belo, que são desconstruídas, como a mulher que é “normal” ou “cheia de sal”, o que 

nos leva a questionar sobre o padrão da mulher doce, magra, com formas simétricas e de 

temperamento obediente. Esse questionamento sobre os padrões é importante para o 

estímulo da autoaceitação, porque assim como existe a divulgação massificada desses 

                                                           
12

 Mulher que teve relações sexuais com muitos homens. 
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padrões de beleza nas redes sociais, há, ainda que em menor número, a divulgação dos 

corpos reais e dos transtornos causados às mulheres por conta dessa busca incessante pelo 

padrão estético – sendo que existem muitas obras literárias, tais como a aqui estudada, 

que desmistificam essas imagens de controle tão enraizadas no tecido social.  

 É importante ressaltar que a obra de Nobre (2013) também foi escolhida para esta 

análise por ressaltar que toda essa relação estereotipada da beleza advém dos interesses 

do setor econômico. Os meios de comunicação em massa divulgam a evolução das 

mulheres e do mito da beleza ao longo do tempo. Para Wolf (2018), as revistas femininas 

foram as responsáveis por transmitir esse mito após a revolução industrial, através da 

democratização da beleza. A medida em que as mulheres foram ocupando cargos 

profissionais importantes e assumindo funções que antes eram designadas somente aos 

homens, o mercado encontrou mais uma forma de enclausurá-las, agora, minando seu 

equilíbrio psicológico. A trabalhadora, além de precisar desenvolver suas funções com 

maior eficiência que os homens, para se firmar no mercado de trabalho, precisa também 

estar muito bem vestida, maquiada, com as unhas pintadas, com um corpo magro e com o 

cabelo impecável. Estes últimos padrões já refletem a relação dessas imagens de controle 

com as várias marcas de produtos interessados na manutenção da hegemonia desse 

padrão.  

A poesia de Nobre também reflete essa temática em vários momentos. Num deles, 

o eu lírico reclama por não querer e não precisar usar unhas de pelúcia, o que se entende 

como unhas postiças que são utilizadas para demonstrar suntuosidade e agradar aos 

homens, mas que muitas vezes causam lentidão e dificuldade em realizar tarefas 

profissionais e pessoais. Neste posicionamento do eu lírico de Nobre é perceptível a 

desmistificação desse padrão, pois grande parte desses meios de alcançar a beleza ideal 

traz danos físicos e psicológicos às mulheres. Os danos físicos podem ser observados 

cotidianamente nas reclamações das mulheres quando estão trabalhando, sejam eles pelo 

uso obrigatório de sutiã no ambiente social, e muitas vezes até no familiar – este objeto 

incômodo vem ganhando formas, cada vez mais, desconfortáveis apenas para agradar ao 

público masculino pelas suas formas, cores e matérias; ou sejam estes transtornos físicos 

pelo número de dietas que crescem a cada ano, segundo Wolf (2018), só entre os anos de 

1968 e 1972 houve um aumento de 70% nas restrições alimentares e cada vez mais se 

observa, na internet, o número de dietas sem base científica que restringem quase todo o 

tipo de alimento com a finalidade do emagrecimento para fins estéticos. Estes rituais 

também fazem com que as mulheres percam várias horas de sua semana que são 
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destinadas a isso, mas que poderiam ser melhor aplicadas para benefício próprio. Os 

danos físicos e psicológicos graves também são incentivados por esse mercado, que cria 

dilemas existenciais relacionados à aparência no universo feminino. Antes as revistas e 

agora as redes sociais divulgam um corpo feminino num padrão específico com tamanho 

definido e gestos restritos. Os estereótipos de beleza estão divulgados em todo lugar, e 

isso traz à mulher o medo constante da rejeição. Logo, as mulheres correm atrás de todo 

método ou produto minimamente ou amplamente invasivo para alcançar essa forma ideal 

para se sentirem aceitas socialmente. O padrão de beleza corporal é tão pujante no Brasil 

que, mesmo diante da pandemia do coronavírus, os lucros das empresas de cosméticos 

cresceram. Segundo dados divulgados no jornal Mercado 1M e coletados pela Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abhipec), em 2019, 

o setor faturou R$ 116,8 bilhões e em 2020, o setor de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos registrou uma alta de 5,8% nas vendas no acumulado de janeiro a setembro, 

segundo o Painel de Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Assim, a aparência física passou a ter uma 

conotação diferente na sociedade ocidental pós Revolução Industrial, o que Umberto Eco 

(2014) nomeia de Beleza do Consumo, em que os ideais de beleza são determinados pelo 

interesse econômico. 

 As poesias de Nobre (2013) também alcançam uma reflexão sobre a repressão da 

sexualidade feminina, temática que ainda é considerada como tabu em grande parte das 

famílias. O eu lírico de Nobre traz a reflexão de uma mulher com vida sexual ativa ser 

vista como alguém “passada de mão em mão”. Essa imagem de controle reflete a 

repressão sofrida pelas mulheres em reproduzir comportamentos que são considerados 

normais ou aceitáveis somente aos homens. Falar sobre sexo e métodos contraceptivos 

com os garotos é algo corriqueiro e a prática também é incentivada, ainda que 

precocemente. De forma sociométrica, entende-se que os comportamentos sociais de 

homens e mulheres são ditados pelo contexto patriarcal. Isso fica evidente quando vemos 

a diferença no trato da sexualidade feminina. As garotas, em boa parte das famílias, são 

reprimidas e não são orientadas sobre sexualidade no ambiente familiar. Na atualidade, 

esse papel de orientação sexual tem sido direcionado à escola; no entanto, as escolas vêm 

sofrendo represálias quanto a esses ensinamentos por causa da ignorância de muitas 

famílias que foram induzidas por alguns representantes políticos a entender, erradamente, 

que o estudo sobre a sexualidade é um incentivo da prática sexual.  



 

54 
 

 Essa reflexão sobre a repressão da sexualidade feminina instigada pelos poemas 

de Nobre (2013) apresenta várias ponderações. A primeira diz respeito ao número de 

gravidezes indesejadas e a responsabilidade da mãe em criar o filho. A falta de orientação 

no ambiente familiar faz com que as meninas iniciem sua vida sexual sem qualquer 

preparação. Wolf (2018, p. 226) afirma que “Somos vulneráveis à absorção da 

interferência do mito da beleza em nossa sexualidade porque nossa educação sexual foi 

programada para garantir essa vulnerabilidade”. Assim, nossa sexualidade é construída 

para o vislumbre do próprio corpo, tendo como objetivo verificar como essa imagem 

reflete nos olhos dos homens. Logo, a abordagem sociológica de Wolf, aplicada aos 

poemas de Nobre, é necessária para a compreensão dos objetivos da sociedade patriarcal 

ao não instruir essas mulheres para que elas permaneçam submissas.  Assim, elas não têm 

consciência da importância do uso de métodos contraceptivos seguros para prevenir a 

gravidez e as infecções sexualmente transmissíveis. Daí, as gravidezes indesejadas 

surgem na adolescência e na juventude trazendo consigo a responsabilidade de uma vida 

a uma menina que não tem preparação sequer para cuidar de si.  

Já ao pai (o homem ou adolescente) não é imposta essa repressão. A 

responsabilidade em criar o filho recai quase sempre sobre a mãe, que, em muitos casos, 

acaba repassando essa responsabilidade para a avó por não ter maturidade ou condições 

psicológicas e financeiras de criar a criança. Além de todas essas situações, ainda temos o 

julgamento sobre essas mulheres que criam os seus filhos sozinhas ou que têm filhos de 

pais diferentes. A sociedade é taxativa ao rotulá-las como “promíscuas” ou 

“irresponsáveis”, mas o mesmo não ocorre com os homens. Quando estes têm vários 

filhos de várias mulheres, eles são vistos de forma positiva socialmente, colocados como 

“garanhões”. E ainda, mesmo que pagando o mínimo de pensão e tendo o mínimo de 

contato com o filho, são vistos socialmente como pais responsáveis por cumprirem com o 

que fingem acreditar sendo o sustento da criança. Esta última situação também é 

divergente quando aplicamos às mulheres, onde mesmo quando elas trabalham e 

cumprem todas as responsabilidades financeiras e sociais para com a criança, são taxadas 

mais uma vez de irresponsáveis por deixarem os filhos com outrem, ainda que este seja o 

pai.   

Segundo dados do relatório publicado em 2018 pela Organização Pan-Americana 

da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 

divulgado no site da Associação Médica Brasileira (https://amb.org.br/noticias/gravidez-
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na-adolescencia/) por ano, cerca de 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães 

adolescentes. No total, isso representa 400 mil casos por ano. No mundo, anualmente, são 

aproximadamente 16 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos; e 2 milhões de 

adolescentes menores de 15 anos. Globalmente, o risco de morte materna se duplica entre 

mães com menos de 15 anos em países de baixa e média renda. Essa pesquisa divulga 

ainda que muitas meninas abandonam a escola devido à gravidez, o que reflete no 

impacto social ao longo do tempo de dar seguimento aos estudos e serem incorporadas ao 

mercado de trabalho. Como consequência, essas meninas ficam expostas a situações de 

vulnerabilidade e reproduzem padrões de pobreza e exclusão social.  

 A segunda ponderação se dá pelo desrespeito ao “não” da mulher. Durante toda a 

história ocidental, o homem assumiu o papel de dominador e viu a mulher e as crianças 

como suas propriedades. Essa relação de poder ainda hoje pode ser presenciada 

socialmente, pois muitos relacionamentos estão envolvidos nesse modo de relação em 

que o homem é o dominador e a mulher, a submissa. Segundo Wolf (2018, p. 196), a 

“mulher aprende com essas imagens que, não importa o quanto seja agressiva no mundo 

profissional, no âmbito pessoal o que a torna desejável é a sua submissão ao controle”; 

assim, a abordagem sociológica de Wolf, novamente aplicada aos poemas de Nobre, é 

importante para a compreensão das raízes dessa submissão. De tal modo, como marido e 

detentor do corpo da mulher, ele tem o “direito” de tratá-la e de usá-la como quiser; ou 

seja, a mulher é um mero objeto. O padrão de submissa foi amplamente implantado 

socialmente, já que a mulher que não se encaixasse aqui era vista como má esposa e 

subversiva, e ninguém gostaria de se relacionar com esse “tipo” de mulher, que precisaria 

mudar e ser obediente para não sofrer com a solidão e com as sanções financeiras e 

sociais. Nobre (2013) explora essas relações através do eu lírio, que não quer mais ser 

silenciada, pois a obediência resultou no silenciamento das mulheres. Assim, apesar de 

sofrerem várias agressões físicas e psicológicas, elas ainda foram reprimidas por tentar 

denunciar e obrigadas a permanecer no relacionamento por medo de morrer.   

Nesse contexto, os homens forçam o contato físico e/ou sexual com a mulher, 

mesmo diante da recusa feminina, tanto que no Brasil foi lançada uma campanha com o 

slogan “Não é Não!”, para fazer com que os homens entendam que forçar contato físico 

ou sexual com outrem, independentemente do gênero, caracteriza assédio e estupro. No 

entanto, os casos vêm acontecendo cotidianamente e em todas as esferas socais. Um 

exemplo muito claro dessa situação aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo 

(ALESP), no dia 17 de dezembro de 2020, quando a parlamentar Isa Penna (PSOL) 
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registrou um boletim de ocorrência contra o deputado estadual Fernando Cury 

(CIDADANIA) por importunação sexual (após este ter passado a mão no seio da 

deputada durante um falso abraço) – a cena foi filmada pelo sistema de câmeras da 

ALESP e divulgada em vários jornais. Mesmo após a ampla divulgação do caso e a 

expectativa de punição exemplar para tal, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa 

de São Paulo derrubou, no dia 05 de março de 2021, o parecer do relator Emídio de 

Souza (PT), que pedia a suspensão do mandato por seis meses, sem remuneração, do 

deputado estadual Fernando Cury pelo crime de importunação sexual contra a deputada 

Isa Penna. O conselho, formado por homens, decidiu articular uma operação para reverter 

a negociação construída, conforme mostrou reportagem do jornal O Globo. No início da 

sessão, o deputado Wellington Moura (Republicanos) apresentou voto em separado, 

propondo a suspensão de Cury por 119 dias, sem os subsídios, mas com a manutenção de 

funcionamento do gabinete, o que funcionaria como uma licença. O referido deputado 

ainda justificou sua decisão com trechos da Bíblia em que dizia que “ele merece uma 

segunda chance, como todos nós. Eu me recordo de uma passagem da Bíblia que diz 

assim: vai-te, e não peques mais — disse Moura” (O Globo, 2021). Este caso deixa claro 

o reflexo da sociedade patriarcal, que protege os homens, mesmo diante de uma violação 

tão clara ao corpo da mulher, o que nos causa muita indignação.   

  Para Wolf (2018, p. 201) “a onda de imagens de violência sexual derivou sua 

força da raiva dos homens e da culpa das mulheres com o acesso destas ao poder”. 

Assim, as mulheres têm se esforçado em fazer os seus filhos entenderem que essa relação 

de dominação não deva mais existir, e o objetivo tem sido divulgar amplamente esse 

pensamento para que essas situações não mais ocorram. O estupro conjugal consiste em 

não respeitar a recusa da mulher dentro do relacionamento, pois muitas ainda são 

forçadas a ter relações sexuais, mesmo após terem deixado clara sua negativa. Casos 

midiáticos que aparecem nos jornais e revistas o tempo todo reforçam a recorrência desse 

crime. A culpabilização da vítima é outro fator que reflete as relações de poder da 

sociedade patriarcal no contexto atual. Hoje, mesmo diante de tanta informação, sempre 

que a mídia divulga um caso de estupro dentro de um relacionamento afetivo, a 

idoneidade da mulher é questionada por terceiros, claro que por homens, mas pasmem, 

esse julgamento também advém de outras mulheres.  

 A terceira ponderação diz respeito ao reflexo do “não” nos términos de 

relacionamento. O eu lírico de Nobre (2013) cita a coragem que se deve ter para terminar 

um relacionamento, pois muitas mulheres têm perdido a vida por não quererem mais se 
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manter na relação. Assim, o eu lírico de Nobre é corajoso quando diz que é fêmea para 

derrubar qualquer compromisso, mesmo se levar um tiro, demonstrando essas mazelas 

sociais. A ausência de punição mais severa e a sensação de impunidade deixada pela Lei 

Maria da Penha para mulheres, que, mesmo com medidas restritivas, são ameaçadas e 

mortas por seus atuais ou ex-companheiros, deixam as mulheres cheias de medo de 

saírem da relação e, como consequência, perderem a vida. Segundo Collins (2019, p. 

225), “[a]ssim como as opressões ou gênero marcam o corpo com significados sociais, o 

heterossexismo marca o corpo com significados sexuais”. A partir dessa lógica, a autora 

afirma que o direito de dominar advém dessa forma ideológica definida como 

heterossexismo que tem como crença a superioridade de uma forma de expressão sexual 

sobre a outra. Bueno (2020, p. 139) ratifica essa premissa quando afirma que “a 

dominação revela-se como uma agenda política potente [...] controlada a partir de uma 

dominação histórica que é organizada pelos sistemas de dominação de raça, classe e 

gênero”. Nesse caso, a abordagem sociológica de Collins e Bueno, considerando a leitura 

dos poemas de Nobre, importa para a compreensão dessa ideologia hegemônica que 

consiste em considerar a mulher como um objeto de domínio masculino, cuja posse 

garante a eles o direito de tirar-lhe a vida quando rejeitados. Os dados já citados no 

primeiro capítulo só reforçam que a violência doméstica e o feminicídio alcançam 

números alarmantes e que devem ser tratados com maior rigor, uma vez que, com a 

pandemia, a situação só tem piorado.   

 A quarta ponderação diz respeito aos elevados casos de estupro em crianças e 

adolescentes. Nobre (2013) reflete, em sua poética, o medo e a falta de liberdade das 

meninas. É através da fala do eu lírico que fica refletido o querer da mulher de que suas 

filhas tenham o direito de serem livres. Wolf (2018, p. 234) afirma que a “violência 

sexual contra crianças naturalmente faz um vínculo entre o sexo e a força muito cedo na 

vida de um quarto a um terço da população feminina”. Diante disso, a abordagem 

sociológica de Wolf, aplicada aos poemas de Nobre, auxilia na compreensão dessa forma 

de poder da sociedade patriarcal ao corpo feminino, mesmo durante a infância, pois a 

autora entende que já se “vinculou o sexo à violência de alguma forma em alguma época 

da vida da maioria das mulheres” (Idem, p. 235). Pais, mães, padrastos, madrastas, tios, 

avôs, primos e até irmãos são responsáveis pela grande maioria dos casos de estupro 

contra crianças e adolescentes. Mais assustador ainda é que alguns casos ainda 

apresentam a conivência da família e protegem o agressor da justiça. Segundo os dados 

compilados pela Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
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Humanos (MMFDH) e divulgados pelo jornal O Globo, nos casos de abuso, 73,44% das 

vítimas são meninas, enquanto meninos representam 18,60% desse total. Em 7,96% das 

denúncias, o sexo da vítima não foi informado. Ainda de acordo com esses dados, o 

ministério concluiu que quase a totalidade dos abusos acontece dentro de casa, sendo que 

70% dos casos tem como autor o próprio pai, o padrasto ou a mãe da criança.  

 Foi através dessas reflexões sobre temáticas tão relevantes socialmente que a 

escolha da obra de Nobre (2013) se tornou fundamental para este trabalho. Nobre, em 

seus 40 poemas publicados pela editora Cromo em 2013 por meio de financiamento 

próprio, consegue mostrar a indignação dessas mulheres para com a sociedade patriarcal 

e provoca reflexões sobre essa coerção social a que as mulheres estão submetidas, mas 

sem, às vezes, perceberem. O olhar para o futuro, vislumbrando as gerações vindouras, é 

fundamental nessa discussão, pois nos leva a também realizar esse exercício, pois assim 

são as lutas do feminismo. As mulheres que lutaram por direitos, muitas vezes não 

tiveram acesso a eles; no entanto, suas filhas e netas puderam gozá-los. 

           Embora o eu lírico de Nobre revele um contexto muito particular voltado para suas 

próprias experiências de vida, essa reflexão se torna mais ampla por refletir os mesmo 

anseios e medos da maioria das mulheres, pois essas opressões fazem parte não apenas do 

cenário local ou amapaense, mas também brasileiro e até com reverberações 

internacionais. Assim, mesmo que a obra Exageros e delicadezas tenha sido escrita por 

uma mulher amapaense, com alguns aspectos mais específicos e localizados, como o 

marabaixo
13

 e a gengibirra
14

, as reflexões sociais presentes no livro são comungadas por 

muitas mulheres para além do espaço regional.  

 Então, como professora de Literatura, eu acredito na importância da discussão da 

obra não apenas como um texto literário cheio de elementos que compõem a crítica 

literária, mas também como um fator social que reflete a realidade vivenciada por outras 

pessoas e que nos ajudam a praticar a alteridade
15

, a pluralidade
16

 e o espelhamento das 

                                                           
13

 O marabaixo é uma manifestação social e religiosa amapaense, que inclui ritmo musical e também uma 

dança de roda de origem africana, típica do estado do Amapá, no Brasil. O nome também se aplica ao 

tambor utilizado nesse estilo musical, chamado de "caixa de marabaixo”.  
14

 A bebida feita à base de gengibre, açúcar e cachaça, tem íntima relação com a cultura negra, através do 

marabaixo.  
15

 Para a filosofia: “do latim alteritas. Ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro” (ABBAGNANO, 

1998 p. 34-35).  
16

 A pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais 

dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à 

crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo 

ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e, algumas vezes, 

paradoxal (BRASIL, 1997, p. 121).  
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identidades
17

. Assim, é sugerida a reflexão não apenas sobre quem é o eu lírico, qual o 

espaço e o tempo da obra, mas também qual a importância dela no cenário atual. E essa 

abordagem responde sempre às perguntas dos alunos sobre o porquê estudar Carla Nobre 

em minhas aulas. É necessário esse entendimento para que os alunos não vejam as aulas 

de Literatura como uma mera avaliação estética de poemas bem ou mal escritos.   

O posicionamento desses sujeitos (vozes dos poemas/eu lírico) é o ponto 

primordial para entendermos o objeto dessa investigação, o livro de Carla Nobre, como 

uma leitura política. A escolha destes sujeitos buscou alcançar os objetivos gerais e 

específicos do trabalho. Como objetivo geral de analisar os estereótipos e as imagens de 

controle na obra Exageros e delicadezas, de Carla Nobre (2013), pretende-se demonstrar 

como essas imagens se fazem presentes no contexto social feminino de forma que a 

maioria das mulheres nem tem consciência da manipulação a que estão submetidas. 

Assim, a obra de Nobre poderá ser compreendida como um conjunto de poemas que 

retratam temáticas políticas vinculadas às relações de poder existentes na sociedade. O 

primeiro objetivo específico pretende demonstrar a perspectiva feminista da literatura da 

macapaense Carla Nobre e sua importância para a formação social – aqui se visa 

evidenciar o posicionamento do sujeito do extremo norte do Brasil em relação às 

opressões sofridas por essas vozes femininas, tentando esclarecer que o mito da beleza é 

homogêneo, mesmo diante de um país com fenótipos tão distintos. Ou seja, o padrão 

europeu/norte-americano da mulher branca, magra, de olhos azuis, e que sempre está 

bela, se aplica também aos países em que as mulheres não nascem com este fenótipo. 

Logo, os procedimentos cirúrgicos e estéticos para alcançar este padrão são uma 

realidade nos diversos lugares onde se não consegue alcançar “naturalmente” esse 

padrão. O segundo objetivo específico busca analisar as opressões e as convenções 

estéticas presentes na obra de Carla Nobre. Assim, o eu lírico dos poemas analisadas será 

visto como sujeito que coloca seu ponto de vista sobre a opressão e sobre a não aceitação 

do padrão de beleza vigente. 

Portanto, a partir de uma perspectiva feminista, far-se-á nesta dissertação uma 

verificação de como Carla Nobre articula, em sua obra, uma espécie de escritura 

feminista que se constitui numa resistência não apenas ao patriarcado, mas a quaisquer 

                                                           
17

 Para Hall (1996, p. 68), a identidade não é um fato consumado, mas que deve ser representado pelas 

novas práticas culturais. Assim, deveríamos pensá-la, talvez, como uma “produção” que nunca se completa, 

que está sempre em processo e é sempre constituída interna e não externamente à representação. 
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formas de fechamento ou clausura. Tais restrições essas vinculadas ao cânone literário ou 

a posicionamentos ideológicos específicos. 

Para a realização de tal proposta, a presente análise da obra de Nobre, no capítulo 

a seguir, foi estruturada em nove partes, sendo que na primeira delas é realizado um 

estudo sobre a vida e a produção intelectual da autora, com base na fortuna crítica da 

escritora. A segunda subseção trata-se da já citada análise sobre os estereótipos no uso de 

palavras inadequadas para as mulheres. Aqui o eu lírico traz a sua resistência a respeito 

dessa forma de controle. É importante frisar que a tomada de consciência do eu lírico 

sobre a sua condição de subalternidade é fundamental para a sua insurreição a essa forma 

de opressão.  

A terceira subseção apresenta a luta das mulheres por liberdade e igualdade. Aqui, 

a presença feminina em manifestações e sindicados laborais é vista como fundamental 

para a garantia dos direitos tão almejados. Essa luta ganha o palco da internet e das redes 

sócias, e abrange um maior número de mulheres que tomam conhecimento da 

importância da causa feminista. A quarta subseção retrata a feminilidade que foi 

construída ao longo da história e desconstruída pela obra de Nobre. A imagem de 

fragilidade que figura socialmente vai sendo substituída pela força da mulher, que busca 

seus objetivos e não se deixa envolver pelos padrões de beleza vigentes. A busca das 

mulheres por procedimentos cirúrgicos e produtos de beleza que prometem a juventude 

de volta também é retratada aqui, onde se demonstra o quão prejudicial essa imagem de 

controle é para a mulher.  

Na quinta subseção, apresenta-se um panorama da violência sexual na sociedade 

patriarcal, onde o número de meninas e mulheres abusadas é assustador. O fator de a 

vítima ser vista como motivadora do estupro também é discutido aqui, onde se pretende 

demonstrar que a mulher é questionada sobre a legitimação do estupro até pela própria 

família. Na sexta subseção, a segregação profissional das mulheres é discutida. A partir 

da poesia de Nobre, a realidade sobre a diferença salarial entre homens e mulheres é 

colocada em discussão. As imagens de controle ainda definem a mulher com menos 

eficiente, mesmo ela ocupando os mesmos cargos e exercendo as mesmas funções que o 

homem.  

A sétima subseção apresenta o mito da beleza. A busca das mulheres para se 

encaixarem num padrão que agrada aos outros; a junção da dona de casa, mãe e esposa 

perfeita com a mulher linda, magra e maquiada – tudo isso compõe um padrão 

inalcançável que faz com que as mulheres percam as suas vidas em salas de cirurgias na 
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busca pelo corpo perfeito. A repressão sexual também é tratada neste item, onde as 

mulheres não podem ter direito ao sexo de forma livre e sem o julgamento social.  

É a partir da carga de trabalho, já citada da subseção seis, que se desenvolve a 

oitava subseção. A exploração das mulheres que conquistaram o direito de trabalhar é 

apresentada aqui. O acúmulo de funções faz com que essas mulheres vivam exaustas. Os 

homens ainda veem nas mulheres uma cuidadora, empregada doméstica e babá de seus 

filhos. Na última subseção, a imagem de controle da mãe solteira é discutida, onde sua 

escolha em não ter mais o relacionamento com o pai da criança é visto de forma negativa 

socialmente. Sua índole é questionada e ainda ela precisa enfrentar muitas dificuldades ao 

cuidar das crianças sozinhas e acumular outras funções, tais como a vida profissional, os 

estudos, o cuidado da casa e a atenção escolar e familiar.  

Portanto, é através da obra de Nobre, objeto desta pesquisa, que busco ressaltar 

situações cotidianas e comuns, para a maioria das mulheres, que devem ser combatidas 

através do conhecimento da estruturação de poder e das formas de dominação impostas 

pelas imagens de controle, a partir do conceito de Patrícia Hill Collins; através do mito da 

beleza, na epistemologia proposta por Naomi Wolf. Pois. Dessa maneira, é a partir do 

conhecimento dessa estruturação heterossexista que identificamos as raízes desse mal, 

objetivando encontrar mais formas de extinguir essas relações de poder, através das 

denúncias exemplificadas nos poemas, que refletem a realidade em que vivemos. Formas 

estas que são pautas das lutas feministas que abordamos ao longo do texto, a partir do 

pensamento de Lélia Gonzalez, Françoise Vergès, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Angela 

Davis, Heloisa Hollanda, dentre outras.  
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3. O MITO DA BELEZA E IMAGENS DE CONTROLE NA OBRA EXAGEROS E 

DELICADEZAS, DA AMAPAENSE CARLA NOBRE.   

 

O livro Exageros e delicadezas (2013), da autora macapaense Carla Nobre, reúne 

40 poemas que retratam a realidade da mulher e reformulam o estereótipo utilizado no 

título de “delicada” e “exagerada” formado através de imagens de controle e o 

pensamento binário onde a mulher delicada é a ideal para o bom convívio social, sendo a 

boa mãe, esposa e mulher; e, em oposição, a mulher exagerada é vista como a indomada, 

a que não serve para esposa nem mãe, pois não representa o ideal de mulher recatada 

necessário a esse papel, formulado a partir do mito da beleza.  

 Os poemas que serão analisados retratam a realidade feminina em várias esferas, 

como a vida profissional, a realidade delas com várias jornadas de trabalho, as 

dificuldades em criar os filhos sozinhas devido à condenação social, a recriminação da 

sua sexualidade, a criação do mito da beleza para coerção social, a recriminação no uso 
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de palavras e comportamentos considerados vulgares, a luta delas por seu espaço 

profissional e por equiparação salarial e contra a violência sexual.  

Objetivamos, com estas análises, criar múltiplas possibilidades de leitura da obra 

de Nobre, a fim de instigar o(a) interlocutor(a) a questionar a onipresença das relações de 

gênero que perpassam a sociedade e atingem o ambiente escolar e familiar. Tais 

problematizações poderão mostrar-se muito profícuas e contribuir na formação de uma 

consciência social mais complexa, crítica e reflexiva, capazes de transformar a sociedade 

androcêntrica e misógina num meio mais aprazível, respeitável e igualitário a todos(as) 

os(as) sujeitos(as). 

  

3.1 Carla Nobre 

 

Carla Nobre traz muita representatividade feminista em suas obras. Suas poesias 

apresentam a realidade da mulher da atualidade, com seus desafios e julgamentos. A 

autora é macapaense, professora de Literatura e Língua Portuguesa, mãe de dois filhos e 

coordenadora do grupo Abeporá da Palavras. Nasceu no dia 1º de julho de 1975. Publicou 

as obras Ao Vento (crônicas e poemas, 2005) e Servindo Haicais (2005), em edições 

artesanais (computador); Sobre o Adeus e o Encelado de Saturno (poemas, Scortecci, 

2007). 

Carla já ganhou as seguintes premiações nacionais: Menção Honrosa pelo poema 

“Anel de formatura”, no concurso da Biblioteca Prof. Gerson Alfio de Marco, em 

Descalvado (SP). Menção Honrosa pelo poema “Escolha”, no 1º Concurso Nacional de 

poesia Audifax Amorim, em Colatina (ES). Menção Honrosa pelo poema “Um beijo 

longo” e pela crônica “Sou de significados”, no 9º Concurso Literário Prêmio Missões, 

promovido pela Igaçaba Produções, em Roque Gonzáles (RS). 3º lugar com o poema “O 

homem, os garis e uma casca de laranja”, no 1º Concurso de Poesia Falada da Fundação 

Cultural Casimiro de Abreu, no município do mesmo nome, Estado do Rio de Janeiro. 

Menção honrosa pelo poema “Presente de férias”, no 1º Concurso Apem de Literatura, 

em Marília (SP). Participação na Tribuna da OFFFLIP/2006 evento paralelo à Festa 

Literária de Paraty (RJ), para leitura dos poemas “Vento da partida” e “Anel de 

formatura”. 3º lugar com o conto “Os enterros”, no 8º Concurso de Literatura – 2006 da 

Fundação Cultural de Canoas (RS). 

Nobre desenvolve um trabalho voltado para a difusão da literatura produzida na 

Amazônia. Organiza e participa de saraus literários, produtos de literatura, como agendas 
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e livros artesanais. Seu trabalho envolve a poesia falada de seus autores favoritos. 

Acredita que recitar é divertido, saboroso e faz bem para a alma. Analisar as imagens de 

controle e a estereotipização da mulher através do mito da beleza, em sua obra Exageros 

e delicadezas (2013), é o objetivo desta pesquisa.  

 

3.2 “Soneto da palavra nua” e a escolha das palavras 

  

O poema “Soneto da palavra nua” (NOBRE, 2013, p. 29) é o primeiro da obra a 

quebrar os paradigmas de feminilidade. O poema se inicia com uma metalinguagem, 

citando sua criação, onde as delicadezas, características da formação literária e social 

feminina, são substituídas pelas “palavras nojentas” e por uma “linguagem piolhenta”. Na 

sequência o eu lírico destaca sua coragem em não se envergonhar de suas escolhas, visto 

que todas as palavras deveriam ser adequadas ao falar da mulher, palavras não deveriam 

ser seletivas, no contexto social e profissional. Por fim, o eu lírico escolher o verbo 

“parir” que representa a força da mulher no ato da reprodução e deixa implícito todos os 

condicionamentos referentes a tal, quando destaca a memória presente na palavra.  

 

SONETO DA PALAVRA NUA 

Quero para minha poesia 

Todas as palavras nojentas 

As obscuras, as ambíguas 

Uma linguagem piolhenta 

 

Não me envergonho das minhas escolhas 

Minha palavra é minha pepita 

Catarro, mentira, dor, sangue 

Suvaco, urubus, bruxaria, bauxita 

 

Todas as palavras são bem-vindas 

E com elas as penas, a moela, as tripas 

E todos os seus sentimentos e suas histórias 

 

Das mais tristes às mais lindas 

Fico com o verbo parir 

E toda a sua memória (NOBRE, 2013, p. 29) 

 

 A literatura feminista vem apresentando um trabalho de crítica ao pensamento 

patriarcal, lutando para desconstruir as definições do antigo feminino. Os trabalhos 

literários de mulheres, até o século XX, ainda traziam os estereótipos de feminilidade que 

normalmente ocorriam no ambiente doméstico, que são praticados através do fazer 

manual e com delicadeza (WOLF, 2018). A poesia de Nobre mostra justamente o 
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contrário, o espaço da mulher na literatura sem essas marcações da feminilidade, com 

críticas ácidas e palavras agressivas.  

 O padrão delicado da mulher a descarta enquanto indivíduo, que segue modelos 

criados por homens para se sentir olhada e valorizada, as imagens de controle. No 

entanto, na realidade, existe uma busca incansável para o encaixe nesse padrão que está 

além da realidade, ou alcançado através de muitos sacrifícios. Portanto, a mulher deixa de 

valorizar suas características físicas e psicológicas para criar outras em virtude do agrado 

de outrem (WOLF, 2018).  

 A diferença social está estereotipada também quando se propõem manifestações 

em que o corpo da mulher é mostrado nu. Existe estranhamento e violência por parte da 

sociedade quando isso ocorre. Enquanto os homens são ensinados a exibirem seu corpo, 

seja ele urinando na rua, ou mostrando o corpo para os familiares como forma de orgulho 

de seu desenvolvimento, as mulheres são doutrinas a cobrirem o corpo, fecharem as 

pernas, envergonharem-se de seu corpo e nem sequer tocar na palavra vagina. A 

repressão sexual continua atual para as mulheres, principalmente as que vêm de família 

religiosa que prega o puritanismo (McCANNER, 2019).  

 No título do poema a palavra “nua” (NOBRE, 2013, p. 29) retrata a utilização de 

termos não adequados à mulher. Mas apresenta também a coibição da nudez feminina. A 

culpa religiosa reprime sua sexualidade, no entanto, estimulam a compulsão masculina. A 

repressão foi tão significativa que vários mecanismos de controle (mutilação) sexual 

foram criados para que elas não pudessem sentir prazer e assim se desvencilhar de sua 

tarefa primordial da procriação e cuidados com os filhos e a casa. No Egito e em vários 

países da África, a clitoridectomia é um ritual de passagem realizado há mais de dois mil 

anos com o objetivo de impedir que a mulher tenha prazer sexual. O ritual pode acontecer 

na primeira semana de vida da mulher ou até a adolescência, onde pode ser retirada uma 

parte do clitóris e até os pequenos lábios da vagina. A dor é intensa devido à precariedade 

do procedimento, causando em muitos casos infecções e esterilidade e é utilizado até os 

dias atuais, mostrando que a luta pela liberdade sexual está longe de terminar 

(McCANNER, 2019).  

 

3.3 “Soneto íntimo” e a luta das mulheres 

 

“Soneto íntimo” é, na sequência, o segundo poema de Nobre a retratar a luta da 

classe feminina. O eu lírico retrata as “loucuras” e o atrevimento das mulheres quando 
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invadiram os quartéis, o que pode ser relacionado ao contexto da ditadura militar, onde as 

mulheres eram torturadas e mortas por seus envolvimentos em grupos políticos. 

Desafiaram o papel feminino tradicional, participando de movimentos estudantis, partidos 

e sindicatos. Ainda que em menor número que os homens, armaram-se e lutaram para 

derrubar o regime militar. Foram duramente reprimidas e ainda assim, elas que iniciaram 

o movimento pela anistia (McCANNER, 2019). No trecho “a vida sempre foi nossa 

prioridade” temos a luta em defesa da vida, a contravenção delas pelo direito da luta e de 

liberdade: 

   

SONETO ÍNTIMO 

Pela vida já fomos e somos 

Capazes de qualquer loucura 

Pela vida somos atrevidas 

Aliamos garra e ternura 

 

Pela vida invadimos quartéis 

Mudamos de identidade 

Gritamos nas avenidas 

A vida sempre foi nossa prioridade 

 

Tratamos a vida como amálgama arrebatadora 

Fogo, gelo, cristal e pérola 

A vida nos faz cicatrizar e recomeçar 

 

Ela é nossa matriz encantadora 

E nos dá a mão: Vem comigo, Mulher, margarida 

Somos pura contravenção! (NOBRE, 2013, p. 33) 

 

 As manifestações protagonizadas por mulheres continuam acontecendo nas ruas e 

pelas redes sociais. Em 2015 o projeto de lei 5069/2013, apresentado por Eduardo Cunha, 

dificultava os cuidados médicos por vítimas de estupro, o acesso à pílula do dia seguinte 

e ao aborto em casos de estupro. Rapidamente mulheres de todo o Brasil organizaram 

movimentos nas ruas e na internet através de hashtags. Essa luta alcançou patamares 

inéditos para a luta feminista. Outro movimento lançado nas redes sociais reivindicava a 

favor da amamentação em público, onde as mulheres são retaliadas ao mostrarem os 

seios, sendo orientadas desde sempre a esconder o corpo com um pano. O movimento 

atingiu grandes proporções e foi divulgado por mulheres de todo o Brasil. Hollanda 

(2018, p. 32) apresenta as marcas desse ativismo contemporâneo:  

 

Há pelo menos dois pontos a serem destacados acerca dos modos de 

organização dos ativismos contemporâneos que eclodiram em junho de 

2013 e são a marca do feminismo atual. Por um lado, a busca pela 

horizontalidade, a recusa da formação de lideranças e a priorização total 
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do coletivo. Por outro lado, uma linguagem política que passa pela 

performance e pelo uso do corpo como a principal plataforma de 

expressão. Esses são os elementos que se notam à primeira vista nas 

novas manifestações feministas.  

 

Mesmo diante do cenário discriminatório, a escolarização das mulheres vem 

crescendo em todos os níveis de ensino. Nos anos 2000, elas quebraram os paradigmas 

socias passando a ser maioria dos matriculados e concluintes do Ensino Fundamental, 

Médio e Superior. Com o crescimento do nível de escolaridade houve também um 

aumento significativo no número delas no mercado. Outro marco importante é o acesso 

das mulheres a profissões antes consideradas masculinas, como cargos de chefia e 

gerência. No entanto, as áreas tradicionalmente direcionadas à mulher ainda são a 

realidade da maioria (McCANNER, 2019).  

 

3.4 “Soneto da fábula da mulher” e a figura de feminilidade construída e 

desconstruída 

 

“Soneto da fábula da mulher” é escrito seguindo os padrões estéticos da forma 

clássica fixa de dois quartetos e dois tercetos. Candido (1996, p. 20) afirma que o soneto 

é a “adoção de um instrumento expressivo italiano (ou fixado e explorado pelos 

italianos), apto pela sua estrutura a exprimir uma dialética; isto é, no caso, uma forma 

ordenada e progressiva de argumentação”. Este soneto de Nobre obedece ao modelo 

clássico da forma, mas não segue um esquema de rimas nem de métrica, sendo assim 

composto por versos livres e brancos – característica da literatura contemporânea. O 

poema também faz associações a uma das criações mais antigas da humanidade: o conto; 

é a partir, pois, de reflexões sobre os padrões femininos retratados no conto que se 

constrói a poética de Nobre. Assim, fica claro também, a partir da estrutura da obra, que, 

embora a autora siga os padrões estéticos do soneto, há uma ruptura também nos padrões 

da forma que Nobre alcança com sua poética.  

O poema também retrata a ruptura com os padrões sociais indicando algumas das 

formas pelas quais as imagens de controle são desconstruídas. O estereótipo feminino que 

a designa como: “princesa”, “delicada”, “cabelos longos” é substituído pela figura realista 

da “mulher normal”, “cheia de sal”, “feita de Marabaixo”, sugerindo que os tempos estão 

mudando, tornando aceitável que a posição feminina possa incluir a satisfação de desejos 

pessoais, bem como a cultura regional, representada aqui pelo Marabaixo nos permite 

trabalhar conceitos e temas provenientes de diferentes tradições culturais e supõe 
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envolvimento direto e compromisso com diferentes grupos culturais, favorecendo a 

relação teórico-prática no que diz respeito à diversidade cultural (VIDEIRA, 2009).  

 

SONETO DA FÁBULA DA MULHER 

Era uma vez uma mulher 

Que não nasceu da costela de ninguém 

Ela era linda e comandava até as marés 

Não ficou adormecida esperando o príncipe chegar 

 

Não tinha medo do escuro, nem do lobo 

E estava disposta a encarar 

Era uma vez uma mulher de cabelos curtos 

Que não gostava definitivamente de sapatinhos de cristal 

 

Era uma vez uma mulher normal 

Que brilhava na noite e respingava fogo 

Ela era uma mulher cheia de sal 

 

Era uma vez uma mulher feita de marabaixo 

Gostava de gengibirra, muita folia e suor 

E que ninguém queira apagar o seu belo e doce facho! 

(NOBRE, 2013, p. 36) 

  

O verso “Que não nasceu da costela de ninguém” (NOBRE, 2013, p. 36) 

apresenta a história da criação segundo a tradição judaico-cristã que estabelece a 

concepção da mulher a partir do homem, tornando-a um ser de segunda classe: “Mandou, 

pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão; e, enquanto ele estava dormindo, tirou 

uma de suas costelas” (BÍBLIA, Gênesis 2, 21-23). Então, segundo a Bíblia, Deus criou o 

homem a sua imagem, enquanto a mulher é criada a partir de uma costela descartável, 

deixando clara a superioridade do homem à mulher, segundo o texto bíblico.  

A criação da mulher a partir de uma outra criatura perfeita traz a ela uma 

necessidade de aperfeiçoamento constante. Elas sempre acham que necessitam de 

acabamento. Seu corpo é cheio de impurezas e imperfeições (tanto por conta do fator 

criação, quanto pelo pecado original). Segundo Wolf (2018, p. 141), essa visão fez a 

mulher seguir os Ritos da Beleza que se propõem a queimar o corpo feminino no forno da 

beleza, e a eliminar suas impurezas, a lhe dar acabamento.  

No verso “Ela era linda e comandava até as marés” (NOBRE, 2013, p. 36) 

observa-se que o apego à beleza acontece mesmo após a superação da Mística Feminina 

da domesticidade, onde o mito da beleza foi redirecionado amarrando as mulheres na 

indústria da beleza compulsória, ainda que sejam espetacularmente independentes e 

profissionais, como fica claro no comando das marés do eu lírico, a beleza é um fator de 

controle social da mulher (WOLF, 2018).  
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Os versos “Não ficou adormecida esperando o príncipe chegar/ Não tinha medo 

do escuro, nem do lobo” (NOBRE, 2013, p. 36) trazem a libertação do padrão “princesa” 

ensinado às meninas quando crianças. Essas meninas são instruídas a falar baixo, sentar-

se adequadamente, andar de salto e com lindos vestidos, e o pior de tudo é a submissão 

que é vinculada à figura do príncipe que aparece para salvá-la de seu cruel destino. O eu 

lírico liberta a si e a outras com suas palavras, ressaltando a importância da 

independência feminina para que elas tenham voz e não fiquem presas a relacionamentos 

abusivos por dependência financeira (McCANNER, 2019). 

A libertação apresentada pelo eu lírico também é evidente nos versos “Era uma 

vez uma mulher de cabelos curtos/ Que não gostava definitivamente de sapatinhos de 

cristal” (NOBRE, 2013, p. 36). Aqui também é desconstruída a beleza da mulher que 

normalmente é vinculada aos cabelos longos e sapatos brilhantes. Os sapatinhos de cristal 

trazem a representação de Cinderela, um padrão de submissão ao patriarcado pela busca 

de um casamento como forma de salvação. Nobre, dessa maneira, resgata o conto de 

fadas para demonstrar o modo como as mulheres vêm sendo retratadas historicamente a 

partir dos desejos masculinos. Sobre essa crítica, Mendes (2000, p. 43) aponta o seguinte:  

 

Antes de ir ao baile do príncipe e perder o sapatinho, Cinderela era uma 

pobre órfã, condenada a sofrer nas mãos de uma madrasta malvada e de 

suas filhas invejosas. Tinha de fazer todos os serviços da casa, sem 

direito a nenhum descanso e a nenhuma alegria, e à noite tinha de 

dormir nas cinzas do borralho. Estado de penúria e sofrimento pior do 

que esse, impossível! Nessa situação desesperadora, provocada pela 

ausência da mãe, é a fada madrinha (Perrault) ou um pássaro (Grimm) 

quem salva a personagem. Qualquer que seja o símbolo, é a mãe boa 

que lhe dá condições de ir ao baile e encontrar o príncipe que a fará 

feliz, casando-se com ela. Essa felicidade matrimonial é o símbolo da 

maturidade e da realização individual, objetivo dos antigos ritos de 

iniciação sexual, que Propp identificou como a fonte primitiva desses 

contos. Esse ritual sobrevive em nossa sociedade por meio da cerimônia 

religiosa do casamento, que tem sido sempre valorizada, ao longo dos 

anos, e tem transmitido, de uma geração a outra, o significado do papel 

da mulher no casamento. A mãe é o modelo a ser seguido pela filha, 

futura mãe. 

 

Os versos “Era uma vez uma mulher normal/ Gostava de gengibirra, muita folia e 

suor/ E que ninguém queira apagar o seu belo e doce facho!” (NOBRE, 2013, p. 36) 

também reforçam essa quebra de padrão, trazendo uma mulher que se diverte, que sua, e 

que tem seus desejos sexuais libertos. Para Collins (2019), a articulação da resistência 

dessas mulheres que não compõem o padrão é potente porque faz o resgate de sua 
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humanidade. Assim, mulheres que não se encaixam no padrão de beleza socialmente 

construído resgatam a sua humanidade quando se sentem representadas nas obras de 

Nobre. E essas ferramentas podem ser utilizadas por todas as mulheres, ao escrever ou ler 

um texto fora do padrão ou ao ouvir/compor uma música que estimule essa 

desestruturação.  

 

3.5 “Soneto da minha rebelião”: um retrato da violência sexual 

 

No poema “Soneto da minha rebelião” observa-se a descrição do período de 

eleição política e de suas campanhas. Tem-se a retratação das falsas promessas de 

campanha e a crítica em relação às “farras” que são feitas por eles na pré e pós-

campanha. Além da crítica política, nota-se no segundo verso a retratação do estupro, que 

neste caso pode ser relacionado ao rombo nos cofres públicos em virtude da corrupção 

que assola o Brasil, mas que também podemos relacionar aos altos índices de estupros 

ocorridos no país, no qual os governantes não se atentam ao alarmante aumento ano a ano 

desses apontadores, não priorizando o combate a esse crime nas políticas de segurança 

nacional:  

 

SONETO DA MINHA REBELIÃO 

 

Eu até gosto dos tempos da política 

Outubro já rima com estupro 

E quero despejar água podre e crítica 

Em um bando de promessa falsa 

 

Eu acredito é na farra deles 

Numa trindade una e santa 

“Rei, capitão e ladrão” 

Espada na cinta, santinho na mão 

 

E se você quer um poema 

Mais belo e contente 

Não me venha com explicações 

 

Eu entendo tudo de fanfarrões 

Não se venda pelo coeficiente 

Vá é entender dos sonhos da sua gente 

(NOBRE, 2013, p. 36) 

 

O jornal Agência Brasil divulgou a pesquisa realizada pelo 13ª Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública (2019) que registrou recorde da violência sexual. Foram 66 mil 

vítimas de estupro no Brasil em 2018, maior índice desde que o estudo começou a ser 

feito em 2007. A maioria das vítimas (53,8%) foram meninas de até 13 anos. Conforme a 
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estatística, apurada em dados das secretarias de Segurança Pública de todos os estados e 

do Distrito Federal, quatro meninas até essa idade são estupradas por hora no país. 

Ocorrem em média 180 estupros por dia no Brasil, 4,1% acima do verificado em 2017 

pelo anuário. 

Quando se discute estupro tende-se a culpabilizar com frequência a vítima, 

defendendo a lógica da biologia de que os homens são movidos por instinto em busca de 

sexo, e que a vítima facilitou de alguma forma a ação do estuprador. Essa facilitação 

aconteceria pela forma que a mulher estava vestida, pelo seu estado de embriaguez ou por 

estar sozinha durante à noite. De toda forma, o crime sempre era responsabilidade da 

mulher, que muitas vezes, por vergonha, deixou de denunciar o agressor. O desejo sexual 

masculino nunca foi reprimido (RIBEIRO, 2018). 

A partir dos anos de 1970 as feministas passaram a desafiar a reação da sociedade 

ao estupro e a introduzir a violência sexual motivada pelo poder. Brownmiller apud 

McCanner (2019) divulgou em sua pesquisa que desde a pré-história o homem reafirma o 

domínio sobre a mulher através do estupro. E que o ato é consciente, não passional, no 

qual reivindica seu poder sobre o corpo das mulheres. A autora defende também que o 

sentimento de posse é dado ao homem pela discriminação social que coloca a mulher em 

condição de inferioridade e reforça o papel dominador do homem que a vê como 

propriedade. O pior disso tudo é que o grupo de estupradores não se limita aos maníacos, 

mas sim homens considerados honrados, que além de mulheres adultas, estupram as 

crianças de seu próprio lar.  

O estupro marital não existia na lei até o século XX. Um retrato dessa visão 

dominadora do homem aconteceu no século XVII quando o juiz inglês Sir Mattew Hale 

determinou que o estupro conjugal não poderia existir judicialmente. Ele defendia que o 

casamento dava plenos poderes ao homem ao corpo da mulher e que ela ao se casar 

consentia o sexo pelo resto da vida com o marido. O estupro matrimonial só se tornou 

crime no século XX quando foi estabelecido pela ONU como uma violação de direitos 

humanos em 1993. No entanto apenas 52 dos 193 países integrantes da ONU o 

consideram crime, e grande parte desses países que não acataram essa visão baseiam-se 

em discursos religiosos que são conduzidos por homens, fazendo com que o direito da 

mulher seja extirpado (McCANNER, 2019). 

A partir de 2010, com a amplitude da quarta onda feminista, as manifestações 

públicas aumentaram em todo o mundo lutando contra a visão condenatória social da 

vítima de estupro. Um dos movimentos mais importantes ocorreu em 2011, em Toronto, 
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Canadá, com a Marcha das Vadias. O termo faz referência à mulher que quando 

violentada era condenada por estar utilizando trajes de “vadia” fazendo com que o 

“instinto sexual” masculino agisse. O movimento já chegou à sétima edição e luta cada 

vez com mais veemência conta essa visão, deixando clara a autonomia da mulher sob seu 

próprio corpo (McCANNER, 2019).  

Para Collins (2019) o estupro ocorre para privar as vítimas da vontade de resistir e 

torná-las submissas ao estuprador e aos homens. Essa passividade da mulher já vem 

sendo construída ao longo do tempo e reafirmada com a pornografia através da imagem 

de controle da mulher “gostosa e dominada”, cabendo ao homem a imagem de 

dominador. As mulheres racializadas, empregadas domésticas, ainda sofrem com o 

estupro no ambiente de trabalho, onde são abusadas pelos patrões e silenciadas pela 

vergonha do julgamento social que as taxam como lascivas e, portanto, as veem como a 

causa e não como a vítima do estupro e pelo medo de perder o trabalho e não poder 

sustentar a família. Segundo Gonzalez (2020) a escravidão não acabou para essas 

mulheres, que continuam a ser tratadas como escravas em todos os contextos, inclusive o 

sexual.  

No Brasil, atualmente, a militância feminista jovem luta pela causa através das 

redes sociais. Djamila Ribeiro é uma dessas ativistas que lutam pela causa através de suas 

publicações em livros e pelas redes. A violência sexual, o assédio no transporte público, 

as agressões psicológicas tem ganhado visibilidade na sociedade através da hashtags de 

denúncias e mobilizações. Esses movimentos que se iniciam nas redes perpassam para 

manifestações de ruas e ações judiciais, incentivando as mulheres a lutarem pela 

liberdade e pelo respeito (RIBEIRO, 2018).  

 

3.6 “Minha linhagem” e a segregação profissional das mulheres 

 

No poema “minha linhagem” (NOBRE, 2013, p. 52), o eu lírico inicia 

apresentando aspectos de sua intromissão em lugares em que não é chamada – nesse 

tópico podemos analisar os vários setores em que a mulher foi excluída e que ao longo do 

tempo vem buscando o seu lugar. No âmbito profissional muitos setores ainda segregam 

as mulheres, que preferenciam homens para a ocupação dos cargos, devido a tripla 

jornada delas de atividades domésticas e familiares. E mesmo conquistando os cargos 

elevados, elas ainda recebem menos que os homens, e os índices só pioram quando 

falamos de mulheres negras que sofrem com os reflexos da escravidão, onde foram 



 

73 
 

desamparados socialmente tendo que conviver com a miséria, falta de moradia e 

educação desde então, precisando ainda lutar pelos direitos básicos e lidando com o 

discurso atual meritocrático que vem sendo espalhados aos quatro ventos (GONZALEZ, 

2020). 

No último verso observa-se mais uma vez a quebra dos padrões de feminilidade 

quando o eu lírico se auto descreve como mulher “mal comportada”, ou seja, aquela que 

não segue a imagem de “fachada” imposta socialmente:  

 

MINHA LINHAGEM 

 

Sou daquelas 

Que mete o nariz 

Onde não é chamada 

 

Sou mulher para ser amada 

 

Sou daquelas para quem 

É tudo ou nada 

 

Não aguento gente 

Que é só fachada 

 

Abrigo os sonhos 

Em enseadas felizes 

 

Faço revoadas 

Com minhas cicatrizes 

 

Sou de uma linhagem 

Que não nega a jornada 

E toda a minha linguagem 

É de mulher mal comportada 

(NOBRE, 2013, p. 52) 

 

 

Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

divulgado pelo jornal Agência Brasil em 2019 mostra que as mulheres ganham menos do 

que os homens em todas as ocupações selecionadas na pesquisa. Mesmo com uma queda 

na desigualdade salarial entre 2012 e 2018, as trabalhadoras ganham, em média, 20,5% 

menos que os homens no país. O que ratifica a importância da temática utilizada por 

Carla Nobre pela luta por seu espaço e por igualdade social.  

Além da diferença salarial, as mulheres também estão vulneráveis ao julgamento 

masculino no ambiente de trabalho. Um dos grandes problemas relacionado ao mercado é 

o chefe que qualifica o trabalho de acordo com a idade, beleza e ausência de filhos. O 
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número de casos de assédio sexual no trabalho é alarmante. As mulheres precisaram ter 

muito jogo de cintura para se manterem nos empregos por conta de chefes assediadores, 

onde o “não” da mulher significava sua demissão. Elas vivem com tensão dentro e fora 

do ambiente de trabalho em virtude da forma que se vestem, onde muitas ainda se sentem 

culpadas por acreditar que incitam o assédio (McCANNER, 2019). 

O julgamento social voltado para a beleza e à forma que elas se vestem ainda é 

muito presente na contemporaneidade. Os homens continuam a disseminar o poder 

feminino de sedução e o quanto as mulheres o utilizam para conseguir cargos e vantagens 

no trabalho (WOLF, 2018). Enquanto uma pesquisa de 2017 do Datafolha divulgada no 

jornal virtual A tarde demonstra que os casos de assédio sexual no Brasil ainda são uma 

preocupação para as mulheres, onde 42% das brasileiras afirmaram já terem sofrido 

assédio no ambiente de trabalho.  

 

3.7 O mito da beleza e a repressão sexual nos poemas “fêmea” e “cansei de ser 

sereia” 

 

O poema “fêmea” (NOBRE, 2013, p. 54) traz a imagem de controle da mulher 

que teve vários casamentos quando se utiliza do termo “mulher usada”, descrevendo a 

discriminação da sociedade que ainda remete aos séculos passados, em que a mulher 

divorciada era subjugada como má esposa e/ou má mãe. No entanto, a realidade é outra, 

grande parte das mulheres do século passado assumiam o papel de mulher perfeita e 

aceitavam todas as condições de tratamento, infidelidade e ausência física ou moral de 

seus maridos (Collins, 2019). Essa imposição social dava a elas a obrigação de cuidar da 

casa, dos filhos, do marido e estar sempre disponíveis, amáveis e felizes com a chegada 

de seus parceiros. Isso acontecia, principalmente, pela dependência financeira de seus 

maridos que ao tirá-las da casa dos pais assumiam a responsabilidade total sobre elas 

(WOLF, 2018). Com a universalização do movimento feminista as mulheres expuseram 

as suas insatisfações e lutaram pela liberdade financeira que as mantinha presas ao 

casamento, com isso o número de divórcios vem aumentando e a maioria dos pedidos de 

separação são solicitados por elas.  

 

FÊMEA 

 

Sou uma mulher usada 

Passada de mão em mão 
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Tive 3 filhos 5 maridos intensas paixões 

 

Trago em mim todos os nomes 

Os medos as aflições as dores as maldições 

E esse olhar forte de fêmea 

 

Sou fêmea das ladeiras e periferias 

Não uso unha de pelúcia 

Não aguento fricote 

 

Meu macho tem que ser alguém 

Que ame coma dê lambida faça comidinha 

E que não me boicote 

 

Sou fêmea assumida 

Nasci na floresta 

Como farinha maniçoba e taperebá [...] 

(NOBRE, 2013, p. 54) 

 

Os versos “Os medos as aflições as dores as maldições/ E esse olhar forte de 

fêmea” (NOBRE, 2013, p. 54) remetem ao padrão de debilidade e delicadeza constituído 

ao longo do tempo para contenção das mulheres, o exemplo de perfeição vem sendo 

substituído pela realidade corporal da mulher e a aceitação de sua força fora do padrão. O 

modelo social de beleza feminina muda muito ao longo do tempo. O padrão que era 

imposto na Grécia antiga (500 a.C. a 300 a.C.) é muito diferente do atual. Antes o belo se 

dava através de formas corpulentas, hoje essas formas são quase consideradas anomalias. 

Na atualidade, dependendo do lugar, as formas variam entre o corpo escultural ou o 

extremamente magro. No entanto, o padrão de beleza atual tem caudado transtornos à 

vida da mulher, que ao tentarem se encaixar acabam recorrendo à uma alimentação não 

saudável, através das dietas, ou à cirurgia plástica, e a várias outras formas prejudiciais à 

saúde (WOLF, 2018). 

Os jovens e adolescentes são vítimas desse mal, pois buscando aceitação da 

sociedade acabam recorrendo a remédios para emagrecer, anabolizantes para crescimento 

muscular, procedimentos químicos no cabelo e no corpo em busca do corpo “ideal”. A 

cada ano é constante o aumento do número de jovens que adquirem Bulimia e Anorexia, 

o que comprova os transtornos causados pela imposição social (WOLF, 2018). 

Essa visão é colocada em xeque no poema de Nobre que questiona o padrão social 

imposto da mulher “barbie”, o mito da beleza que estabelece um modelo a ser seguido 

por mulheres perfeitas, aquela que precisa estar sempre maquiada, de salto, com roupas 

justas e com o corpo magro: 
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FÊMEA 

[...] Ser barbie tá fora de moda 

E dentro de mim inteira 

Um coração pulsa ligeiro 

 

Minha vagina estala 

E quando eu não quero nada 

Vou dormir feliz também 

 

Sou fêmea para dizer não 

Sou fêmea para deitar de costas 

Seja de sono ou de tesão 

 

Trago em mim a TPM 

E rezo pra tudo quanto é santo 

Visto saia jeans fico nua 

 

Sou fêmea para derrubar 

Qualquer muro ou compromisso 

E ainda que eu leve um tiro 

 

Levo também comigo 

A alegria de ter tentado 

Meu coração sempre vai em paz e bem cuidado 

(NOBRE, 2013, p. 55) 

 

De acordo com Wolf (2018, p. 31), “o mito da beleza não tem absolutamente nada 

a ver com as mulheres, ele gira em torno das instituições masculinas e do poder 

institucional dos homens”, diante de tal afirmação a conclusão que se tem é de que as 

mulheres continuam seguindo os padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal e tentam 

ao máximo encaixar-se nele, mesmo diante da evolução do movimento feminista. Esse 

padrão inalcançável estabelecido por eles acaba trazendo vários transtornos à vida da 

mulher que acaba recorrendo a cirurgias plásticas e a dietas doentias. O Brasil está em 

segundo lugar no ranking dos países que mais são adeptos da cirurgia plástica no mundo, 

perdendo apenas para os Estados Unidos. Os números de cirurgias crescem a cada ano, 

mesmo diante de crises econômicas atuais. Naomi Wolf (2018, p. 26) ratifica essa 

condição quando diz que seguimos numa condição pior que as das mulheres das décadas 

anteriores, quando se fala em padrão de beleza:  

 

Mesmo assim, em termos de como nos sentimos do ponto de vista 

físico, podemos realmente estar em pior posição do que nossas avós não 

liberadas. Pesquisas recentes revelam com consistência que, no mundo 

ocidental, entre a maioria das mulheres que trabalham, têm sucesso, são 

atraentes e equilibradas, existe uma “subvida” secreta que envenena 

nossa liberdade: impregnada de conceitos de beleza, ela é um escuro 

filão de ódio a nós mesmas, obsessões com o físico, pânico de 

envelhecer e pavor de perder o controle.  
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 Outro ponto muito relevante do poema diz respeito ao consentimento à relação 

sexual. No trecho “Sou fêmea para dizer não” (NOBRE, 2013, p. 55), o eu lírico 

apresenta um dos grandes problemas nas relações afetivas: o respeito à mulher e à sua 

vontade. Grande parte dos homens veem as mulheres como posse, e têm como premissa a 

satisfação sexual dele como obrigação dela mesmo que contra a sua vontade, o que 

caracteriza o estupro. No trecho “Visto saia jeans fico nua” (Idem) observa-se a liberdade 

de escolha da vestimenta feminina, o que ainda é motivo de retaliação da sociedade atual. 

O estupro ainda é associado à vestimenta e ao comportamento da mulher, mesmo numa 

sociedade com acesso à tanta informação.  

 No poema “cansei de ser sereia” (NOBRE, 2013, p. 56-59) o eu lírico reforça a 

fuga ao padrão social do corpo esbelto com intervenções cirúrgicas. Os versos “Meu 

peito é mole, sim” e “Minha bunda é caída” (Ibidem) reforçam a busca pela aceitação 

social além dos padrões de beleza, onde a mulher se orgulhe do que é e do que faz e se 

desvincule dessa imposição para o seu próprio bem. 

No verso “Minha vontade/ Bole no mundo” (Ibidem) destaca-se a liberdade sexual 

conquistada pela mulher que durante séculos foi alvo de severa repressão, por conta, 

principalmente, da religiosidade que ligava o sexo ao pecado.  Por esse motivo, a 

sexualidade da mulher era realizada apenas para fins de procriação. O mesmo não se 

aplicava aos homens, que satisfaziam seus desejos com outras mulheres, o que não era 

condenado socialmente (McCANNER, 2019). Os versos “Plena de desejo/ Não tenho 

medo de olhar,/ De arranhar, de gritar...” (NOBRE, 2013, p. 56-59) demonstram a 

condição dela na atualidade, em que a mulher vem conquistando sua liberdade em todos 

os âmbitos. Sua sexualidade, embora ainda muito reprimida, ganhou uma visão mais 

positiva, onde já é possível falar em satisfação sexual sem a condenação pecaminosa: 

 

CANSEI DE SER SEREIA 

 

Meu peito é mole, sim 

Minha boca é carnuda 

E eu gosto 

Meu jogo é aberto 

E eu posso 

 

Minha vontade 

Bole no mundo 

 

Não sou de esconder as estrias 

Não tenho medo da celulite 
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Eu sou Fada 

Dama da noite 

Afrodite 

Não me venha com papo furado 

De tia ou madrinha 

 

Minha bunda é caída, 

Sim, senhor! 

E não é por isso que eu vou 

Tapar o sol com a peneira 

O que eu não tolero 

É asneira 

 

Eu sou uma mulher inteira 

Plena de desejo 

 

Não tenho medo de olhar, 

De arranhar, de gritar... 

Só não me venha 

com modelos 

Que eu não sou de apelar 

 

Eu ando no mundo 

Com o salto 

que eu quiser 

Eu me jogo do trampolim 

me atiro sem para quedas 

fumo 

tomo gim 

 

Se for preciso 

mando até a merda 

 

Cansei de ser sereia 

Viúva negra 

Bela adormecida 

Chapeuzinho vermelho 

Com medo do lobo 

Eu? Medo? 

Eu quero é comer o lobo!!!! 

 

Principalmente se ele for mau 

Lindo 

E beijar devagar 

E gostoso... 

Eu quero é ser 

Aranha caranguejeira 

Quero ser de ostentar 

Quero ser Mulher 

Pronta para arrasar 

(NOBRE, 2013, p. 56-59) 
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Os versos “Só não me venha/ com modelos” (NOBRE, 2013, p. 56-59) reforçam o 

padrão estético da atualidade, em que as mulheres fazem loucuras para emagrecer e 

alcançar a “beleza” das modelos magérrimas das capas de revistas. Wolf (2018, p. 28) 

afirma que “o peso das modelos despencou para 23% abaixo do peso das mulheres 

normais, a incidência de transtornos alimentares aumentou exponencialmente e foi 

promovida uma neurose em massa”, essa neurose é uma das formas de controle da 

mulher, o que antes era feito através do casamento, controle de natalidade e situação 

financeira.  

Nos versos “Cansei de ser sereia/ Viúva negra/ Bela adormecida/ Chapeuzinho 

vermelho/ Com medo do lobo” (NOBRE, 2013, p. 56-59) atenta-se ao padrão feminino 

criado pelos contos de fadas. Wolf (2018, p. 94) afirma que a “cultura estereotipa as 

mulheres para que se adequem ao mito, nivelando o que é feminino em beleza-sem 

inteligência ou inteligência sem beleza”, ou seja as mulheres devem escolher entre uma 

mente ou um corpo desenvolvido, os dois não. Segundo a cultura masculina, uma mulher 

que demonstre personalidade não é desejável, pois o padrão impõe mulheres ingênuas. A 

mulher passa a ser um objeto artísticos para contemplação. Estés (2018, p. 212) ratifica a 

visão de Wolf quando afirma que nos esforçamos demais para conter os impulsos e 

contrações da criatura selvagem e adequarmos ao padrão de damas educadas, recatadas 

contidas e reprimidas.  

Nesse caso, e ainda acerca da percepção crítica sobre a tradição dos contos de 

fadas, Mendes (2000, p. 37) considera que a 

disputa pelo poder feminino, tema central da narrativa, sobrevive em 

Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida. A beleza é o símbolo 

de poder e desperta os ciúmes da madrasta, sogra, bruxa ou feiticeira, 

herdeira do papel de Vênus ou Afrodite, a Mãe terrível. O casamento 

com o monstro, ou falso monstro, permanece em A Bela e a Fera e o 

Rei Sapo. A inveja das irmãs e as tarefas a cumprir estão evidentes em 

Cinderela, enquanto a curiosidade feminina castigada aparece em 

Barba Azul. 

 

O mesmo autor ressalta que os modelos femininos estão bem delimitados. A 

representação da rivalidade feminina pode ser percebida nessas histórias que 

normalmente são contadas e recontadas para as crianças, já repetindo o padrão existente 

na sociedade. A partir de padrões estereotipados, temos, de um lado, a Bela Adormecida 

submissa, dócil, virtuosa e prendada, incapaz de apresentar qualquer sinal de rebeldia; na 

imagem de controle inversa, o mal, por outro lado, é representado pelas figuras de bruxas, 

tias, madrastas, entre outras que fazem de tudo para alcançar seus objetivos. O papel 
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exemplar (mulher submissa) das boas moças dos contos de fadas remete à crença de que a 

mulher precisa sujeitar-se às ordens e às imposições dos homens para ser feliz, e ainda de 

que o marido e os futuros filhos representam a salvação, a libertação e a felicidade. Dessa 

maneira, 

Todas essas situações representam, sem dúvida, os arquétipos do mundo 

feminino, que vão predominar nas narrativas de origem popular. 

Proibição, desobediência e castigo, que têm em nossa cultura o símbolo 

máximo no mito de Eva expulsa do paraíso, estarão presentes em 

praticamente todas as histórias de personagens femininas, a partir do 

monoteísmo patriarcal (MENDES, 2000, p. 38). 

 

Vladimir Propp realizou um dos primeiros estudos científicos sobre contos 

populares reconhecidos com prestígio internacional, na década de 1920 na Rússia. O 

autor dedicou-se à análise estrutural de cem narrativas contidas na então mais conhecida 

coletânea de contos populares. A partir do método estruturalista, Propp (2006, p. 11) 

chegou à conclusão de que todas as histórias possuíam a mesma sequência de ações: “Os 

enredos dos contos maravilhosos estão estreitamente ligados uns aos outros, tão 

entrelaçados que esta questão precisa ser tratada de modo especial antes da própria 

divisão por enredos”. O formalista afirma ainda que as histórias que se contam na 

atualidade foram narradas em outra época com representações semelhantes. Assim, 

podemos concluir que o padrão estereotipado da mulher advém, pelo menos, do mesmo 

tempo do início das criações literárias.  

Outro ponto na representação das personagens de contos de fadas e super-heroínas 

dos filmes, além do padrão de beleza imposto, é a falta de representatividade das 

mulheres não-brancas. As princesas, sereias e heroínas são, quase na totalidade, mulheres 

magras, brancas, delicadas e recatadas. As mulheres negras são representadas como 

empregadas, velhas, desarrumadas, cheias de filhos e infelizes. Os textos literários e 

cinematográficos começaram a mudar essa concepção a partir da visibilidade do 

feminismo negro, mas ainda estão bem no começo mesmo. Um exemplo claro disso hoje, 

é que mesmo eu tendo dois filhos e assistindo a vários filmes de super-heróis e super-

heroínas com eles, não lembro de nenhuma mulher negra sendo retratada como tal. 

Quando aparecem, são como coadjuvantes, como no filme Pantera Negra.  

 

3.8 A carga de trabalho das mulheres e a manutenção do status da beleza na obra 

“para minhas filhas” 
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No poema “para minhas filhas” temos o reflexo da realidade feminina, as 

atividades domésticas como serviço vinculado à sua realidade social, pois mesmo que a 

mulher, na atualidade, trabalhe fora, essas atividades são de sua exclusividade, ou pelo 

menos a maioria do trabalho. Nos versos “não quero para as minhas filhas/ a herança que 

herdei/ casa, comida, mobília” (NOBRE, 2013, p. 62-63) observa-se essa realidade das 

mulheres sobrecarregas com excesso de trabalho; a realidade profissional delas mudaram, 

a doméstica não. Wolf (2018, p. 44) ratifica essa visão ao dizer que “embora uma mulher 

tenha o emprego remunerado em horário integral, ela ainda faz todo ou quase todo o 

trabalho não remunerado que antes fazia”. Desse modo, a mulher tem mais tarefas, menos 

lazer e menos credibilidade profissional: 

 

PARA MINHAS FILHAS 

 

Não quero para minhas filhas 

a herança que herdei: 

casa, comida, mobília 

cabelos em rabo de cavalo 

e histerias 

 

Quero que minhas filhas 

Tenham o direito de serem livres 

Tenham o direito de serem felizes 

 

E se for preciso eu chamo todas as forças 

Chamo a caridade da minha sogra Maria 

A fome vencida pela minha vó Adelaide 

 

Eu chamo a força das minhas ancestrais 

Iemanjá, Maria de Nazaré, Zilda 

E tudo o que arde dentro do nosso peito 

Chamo os tambores das mães e seus terreiros 

A força das flores em nossos canteiros 

Para os sonhos das minhas filhas 

 

Essa beleza que se inicia 

Eu não abro mão da rebeldia 

E defendo: 

Não dá para ficar calada 

Não dá para fingir que não viu 

E não é porque tenho pavio curto 

Não é porque eu sou mal amada 

 

Meninas, somos todas humanas! 

Olhos, nariz 

Boca e gana 

 

Quero que minhas filhas 

Tenham o melhor dom: 
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Somos todas porta-vozes 

 

Sem medo 

Sem receio 

Quero que minhas filhas 

Não fiquem no maldito meio termo 

 

Usem todos os seus sentidos 

E sejam rainhas dos seus desejos. 

(NOBRE, 2013, p. 62-63) 

 

 As donas de casa de décadas passadas viviam isoladas, inseguras e entediadas e 

passavam boa parte do seu tempo buscando produtos domésticos e cosméticos que 

mantivessem sua visão de mulher/mãe organizada e produzida para a chegada do marido 

após a jornada de trabalho. Com a saída dessa mulher para o mercado, a indústria da 

beleza e os anunciantes precisaram de uma nova forma para manter os interesses da 

mulher no consumo de seus produtos. Wolf (2018) afirma que foi a partir de então que 

criou-se a visão da mulher “heroína” aquela que tem filhos, trabalha fora, cuida dos 

afazeres domésticos e está sempre linda, ela nunca envelhece, tem sempre uma fórmula 

para aquelas que “gostam” de cuidar de si. Junto a isso houve a caricaturização das 

mulheres de sucesso. Essas mulheres, bem como as líderes do movimento feminista eram 

vistas como feias, mal-amadas, mães relapsas, e as revistas para mulheres começaram a 

propagar a visão da “mulher perfeita” que é seguida até os dias atuais.  

Mais uma vez, quando falamos de tarefas domésticas, o cenário para as mulheres 

negras é desolador, pois são elas que assumem esse trabalho para que as mulheres 

brancas saiam de casa para trabalhar. Assim, a opressão das mulheres negras partem de 

todos na camada social: do patrão branco que a abusa sexualmente e a distrata 

socialmente; da mulher branca que a sobrecarregas com as funções de mãe, limpadora e 

cozinheira, muitas vezes fazendo com que essas trabalhadoras morem no serviço para 

desafogarem suas funções; e do marido negro que não divide as tarefas domésticas e de 

cuidados com os filhos em casa, fazendo com que os filhos deles fiquem à deriva, além 

dos maus tratos de violência doméstica que elas vivenciam.  

 O pensamento binário trouxe às mulheres uma competição pelo ideal de beleza. 

Mais uma vez as mulheres brancas se sobrepõem às negras por meio dessas imagens de 

controle, onde o padrão é o nariz fino, a pele clara e macia, o cabelo liso e loiro, o que fez 

com que a busca por procedimentos e produtos estéticos deslanchasse de ambas as partes 

(COLLINS, 2019). Ou seja, com todo mundo se sentindo feia, o comércio fica cada vez 

mais rico. Mas por que as mulheres se importam com o que dizem as revistas e blogs 
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femininos? Para Wolf (2018), essas revistas representam a cultura de massa, as mulheres 

encontram incentivo ao seu desenvolvimento tanto educacional quanto estético, esse tipo 

de incentivo não é normalmente encontrado pela sociedade em geral que condena grande 

parte dos atos das mulheres, mesmo que elas ajam conforme o figurino. Para desenvolver 

a confiança nas leitoras, essas revistas passaram a oferecer muito mais do que a seção 

destinada à beleza, a revista passou a fornecer “serviços reais, informa números 

telefônicos para a ajuda de emergência, apresentam pesquisas entre as leitoras, dão às 

mulheres ferramentas para preparar orçamentos e informações financeiras” (WOLF, 

2018, p. 114).   

 O status da beleza isola as mulheres que são treinadas desde a infância para serem 

rivais. As mulheres aproximam-se pelo laço afetivo, mas não deixam de criticar umas às 

outras por sua aparência e beleza (COLLINS, 2019). Enquanto os homens são ligados 

sem hostilidade, em sua maioria, por seus pensamentos comuns como as páginas de 

futebol estampadas nas capas de jornais, interesses financeiros, dentre outros, as mulheres 

disputam entre si julgando e discriminando a outra pela maquiagem, tônus muscular, os 

sapatos, por acreditarem estar sempre em disputa uma com as outras (WOLF, 2018) 

 Da revista, a visão da mulher sempre bela passou a ocupar o espaço da televisão e 

da internet. Além dos programas tradicionais de TV que normalmente tem uma mulher 

lindíssima como apresentadora e outras igualmente belas como repórteres, temos na 

atualidade os reality shows que tem como elenco, em sua grande maioria, mulheres 

malhadas, maquiadas, cheias de intervenções cirúrgicas no corpo que vem se tornando o 

sonho da massa feminina. A beleza padrão também é realidade nas exibições 

cinematográficas, as atrizes refletem um padrão quase que inalcançável para a maioria as 

mulheres, e o pior é que quando essas atrizes envelhecem se tornam alvo de críticas 

ferozes, não existe empatia em matéria de beleza (WOLF, 2018).  

 A indústria pornográfica vem contribuindo com o novo modelo padrão de beleza 

das mulheres com tônus muscular perfeito e cheios de cirurgias plásticas. O faturamento 

da indústria pornográfica é superior ao da cinematográfica tradicional (WOLF, 2018). 

Além disso, a submissão e a agressão visando a satisfação sexual apenas dos homens 

compões a maioria dos vídeos, o que deixa claro o padrão de mulher que os homens 

desejam manter com toda a sua força, o que contesta o verso de Carla Nobre ao dizer que 

gostaria que suas filhas “sejam rainhas dos seus desejos” (NOBRE, 2013, p. 62-63).  

 

3.9 “Elegia para a tua beleza” e a condenação da mãe solo 
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Finalizando a análise da obra de Carla, seguimos com o poema “Elegia para a tua 

beleza” (NOBRE, 2013, p. 83) que foi uma homenagem para Joana D'arc dos Santos 

Alfaia. O eu lírico se despede de Joana que partiu inesperadamente e exalta a garra e a 

força dessa mulher que se formou e criou três filhos com toda a determinação.  Um dos 

pontos mais importantes dessa obra é justamente o verso que cita a criação dos filhos: 

“Pariu três filhos e deu o seu jeito” (idem), num país em que de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado no site do jornal Estadão 

(2017), 57,3 milhões de lares são chefiados por mulheres, isto é, 38,7% das casas. Apesar 

de ser uma situação comum, ser uma mãe solo é um grande desafio. Ainda 5,5 milhões 

não têm o nome do pai no registro de nascimento: 

 

ELEGIA PARA TUA BELEZA 

 

Não há certezas na vida 

Também não há final na morte 

Uma despedida é sempre uma oportunidade 

De vencer os medos e a vaidade 

 

Sua partida inesperada 

Ainda arranca gotas de lágrimas 

De sangue, de saudade, de perdão 

Gotas do abraço perdido na tarde de sábado e solidão 

 

É impossível preparar bem uma partida 

Você bem que tentou com seu planejamento: 

Deixou sorriso, costelinha de porco 

Altar com flores, sapato alto e batom 

 

Não adiantou! 

Mas você também deixou no seu caminho 

As gotas de sua delicadeza, o seu brilho 

As gotas de sua coragem, a sua intensidade 

O exagero no tom certo que você criou... 

 

Gotas de sangue para olhar a vida 

Com toda a liberdade e em seus vários lados 

Sem nenhuma pretensão de escolher o melhor 

Apenas seguindo o que manda o coração 

 

Você deixou com a gente 

Gotas de bondade e alegria 

As gotas da beleza que desafia 

A morte, a maldade, o desamor... 

 

Você foi e deixou sua audácia 

Foi no Japão e tocou o solo sagrado 

Pariu três filhos e deu o seu jeito 
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Se formou, defendeu e dançou feliz 

 

Você foi onde a morte não apaga a força feminina 

Então leva contigo Joana, mulher e menina, 

As gotas da nossa eterna lembrança e cura 

Qualquer ferida com as gotas delicadas da esperança 

(para Joana D’Arc dos Santos Alfaia, 2013) 

(NOBRE, 2013, p. 83-84) 

  

A crítica social em relação à mãe que cria seu filho sozinha é severa. Por isso, 

muitos movimentos vêm tentando mudar a nomenclatura de “mãe solteira” para “mãe 

solo” com o objetivo de mudar a imagem de controle social. As mulheres reivindicam por 

respeito, mostrando a cada dia seu profissionalismo, seu cuidado com os filhos, sua 

capacidade na criação dos filhos e manutenção dos lares sozinhas. Apesar de elas 

suprirem todas as necessidades de sua casa, se desdobrando em várias jornadas, o 

sentimento de culpa é uma realidade, pois não acham que fazem suficiente, ou que falta 

tempo para várias das tarefas e comportamentos sociais “padrões” que são disseminados 

por julgamentos alheios. Elas ainda se cobram pela falta de atenção, carinho e 

acompanhamento do pai, que em muitos casos após o nascimento ou separação, deixam 

os filhos de lado e correm atrás de seus objetivos pessoais, direcionando toda a 

responsabilidade para a mãe. Essa cobrança e esse esforço para suprir todas as 

necessidades físicas e psicológicas dos filhos deixam a maioria das mães em estado de 

exaustão, mas que não pode ser externado sob pena de julgamento e condenação social 

por se achar no direito de individualidade após a maternidade (RIBEIRO, 2018).  

A atual pandemia do Coronavírus ressaltou ainda mais essas diferenças sociais. 

Mulheres estão em casa trabalhando de forma digital, estudando, cuidando da educação 

dos filhos, da limpeza da casa e da alimentação. Estão mais exaustas que o habitual. 

Enquanto que a realidade do homem é diferente. Eles têm conseguido trabalhar, estudar, 

desenvolver uma atividade de lazer e até cuidar mais da forma física porque tem 

mulheres que sustentam todas as suas necessidades. Isso reflete no número de divórcios e 

de violência doméstica que deram um salto em todo o mundo (VERGÈS, 2020).  

O verso “Você foi onde a morte não apaga a força feminina” (NOBRE, 2013, p. 

83) representa a luta dessas mulheres por seus espaços. Quantas morreram por dignidade 

e igualdade? Quantas são vitimadas todos os dias enquanto apenas buscam liberdade de 

ir, vir e permanecer? Quantas são mortas por seus maridos e ex-maridos por terminarem o 

relacionamento? A luta cotidiana é árdua e se faz cada vez mais necessária. Vivemos em 

tempos de retrocesso, onde os direitos fundamentais estão sendo colocados à prova após 
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anos de tanto labor. O incentivo à rivalidade precisa ser abolido e as mulheres precisam 

acreditar que, na realidade, elas são a segurança uma das outras, o que já ocorre em 

alguma escala quando há risco iminente de violência sexual, ou seja, quando ameaçadas 

por algum estranho se aproximando de forma suspeitas, elas sempre buscam outra mulher 

para se sentirem seguras (COLLINS, 2019). É necessário que entendam definitivamente 

que aqui não estamos em competição para a beleza ou para a perfeição, mas sim que cada 

uma busca seu espaço na sociedade com suas individualidades que devem ser 

valorizadas.  

E individualmente o que devemos buscar? O que tivermos vontade. Vamos cativar 

a tolerância e a admiração pela escolha das outras mulheres, como fez o eu lírico na 

homenagem a sua amiga. Vamos escolher nossas próprias causas, sem a influência da 

necessidade em agradar os homens que já são tão favorecidos. Vamos enaltecer o 

trabalho das mulheres através de pesquisas que exaltem o seu trabalho. Busquemos a 

igualdade e apreciemos em outras mulheres as conquistas que são de todas nós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O estudo das imagens de controle e estereótipos na obra Exageros e delicadezas 

(2013), de Carla Nobre possibilitou a compreensão das lutas feministas e de gênero como 

leituras políticas, vinculadas às relações de poder existentes na sociedade. Essa 

investigação deu destaque às formações de estereótipos que deram título ao livro de 

“delicada” e “exagerada” e que se destacam ao longo do texto.   
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 Os poemas analisados retrataram a realidade feminina em várias esferas, como a 

vida profissional: a realidade delas com várias jornadas de trabalho; a luta delas por seu 

espaço profissional e por equiparação salarial e contra o assédio sexual; e a pessoal: as 

dificuldades em criar os filhos sozinhas devido à condenação social; a recriminação da 

sua sexualidade; a criação do mito da beleza para coerção social; e a recriminação no uso 

de palavras e comportamentos considerados vulgares. 

Os diversos eus líricos de Carla Nobre manifestam seu desejo de “despertar” a 

sociedade a partir da palavra escrita, e nisso são visíveis todos os posicionamentos 

feministas no decorrer das poesias trazendo clareza sobre os comportamentos impostos 

socialmente para que a mulher continue sendo tratada como objeto. A consciência 

política desses sujeitos denuncia o autoritarismo da sociedade patriarcal; no entanto, 

também são conscientes de sua limitação para atingi-los ou fazê-los refletir acerca dessas 

situações. Assim, os poemas de Nobre se traduzem em denúncia da precariedade social 

que a poeta identifica na vida social.  

Nesse sentido, a luta do eu lírico começa desde os questionamentos sobre os 

modos de fala e escrita a que os sujeitos devem se adequar até às imagens de controle que 

limitam as mulheres nos âmbitos profissional e pessoal. O eu lírico deixa, dessa forma, 

clara a sua aversão por essas imagens que a limitam quando utiliza a metalinguagem, 

citando sua criação, onde as delicadezas, características da formação literária e social 

feminina, são substituídas pelas “palavras nojentas” ou por uma “linguagem piolhenta”. 

Também se destaca sua coragem em não se envergonhar de suas escolhas, visto que todas 

as palavras deveriam ser adequadas ao falar da mulher, mas palavras não deveriam ser 

seletivas, nos contextos social e profissional.  

Os questionamentos dos eu líricos de Carla Nobre são diversos. Conseguimos ver 

refletidos em sua obra a denúncia do estupro que traz o medo a todas nós de sair pela rua 

sozinhas em qualquer horário. Fica refletida também a repulsa por tantas mulheres 

passarem por esta situação e ainda serem condenas por isso, através do julgamento social 

de sua roupa ou comportamento que não estariam alinhados às imagens de controle, 

sempre fundamentadas nos desejos masculinos.  

O eu lírico também fala sobre a luta das mulheres que criam os seus filhos 

sozinhas. A condenação social que é implicada a elas por não terem um marido, mesmo 

que esta condição signifique “aguentar” um relacionamento abusivo. Além da repressão 

social, essas mulheres também encontram dificuldades no mercado de trabalho, que dá 

preferência às que não possuem filhos. Os relacionamentos abusivos também estão 
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refletidos em sua poética quando o eu lírico de Nobre se posiciona como mulher forte e 

com capacidade de dizer não, mesmo que isso acabe a levando à morte. Aqui ficam claras 

as formas de repreensão do comportamento feminino, onde as mulheres são obrigadas a 

seguir o padrão patriarcal para ficarem vivas. Por esses motivos, mas não apenas esses, a 

poesia de Carla Nobre é forte, dura e necessária.  

A análise literária a partir das perspectivas do feminismo decolonial e afro-latino-

americano de Vergès (2020) e Gonzalez (2019) apresenta a dominação patriarcal 

existente na sociedade, onde a mulher é vista como um ser subalterno que existe para 

suprir as necessidades da família e do meio social. Assim, a maneira como Carla Nobre 

desconstrói imagens de controle social, revelando as epistemologias de Collins (2019), 

Bueno (2020) e Wolf (2018), por exemplo, deixam claras as formas de dominação social 

que são impostas e seguidas pelo medo da repressão.  

A própria escrita de uma autora nortista pode ser vista como uma forma de 

desprendimento desse controle social, porque a obra de Carla Nobre é sinônimo de 

resistência no âmbito literário, onde, mesmo sem incentivo governamental, publica e dá 

voz às mulheres ali representadas com seus próprios recursos. A poesia de Nobre não 

apenas se contrapõe às representações instituídas pela literatura canônica, mas pela 

sociedade e pela cultura brasileira. Logo, esta pesquisa pretende incentivar outros 

pesquisadores a darem visibilidade para a sua região, pois dificilmente pesquisadores de 

outros estados terão acesso ao acervo tão escasso do Amapá. Assim, sonhemos que talvez 

um dia, professoras como eu, possamos falar de autoras como Carla Nobre num livro 

didático de circulação nacional. 

Em linhas gerais, os poemas de Carla Nobre, aqui analisados, apresentam uma 

linha de força na representação da luta das mulheres amapaenses, a partir da crítica ao 

patriarcalismo e às formas romantizadas de perceber a realidade. Logo, a luta por causas 

igualitárias em tempos de crise humanitária se faz mais que necessária. Desse modo, 

pretende-se, com esse estudo, vislumbrar as obras amapaenses, de mulheres e sobre as 

lutas feministas, incentivando, assim, os futuros estudos.   

 Os estudos das imagens de controle, do feminismo decolonial e do mito da beleza 

possibilitaram entender de que maneira os estereótipos e as imagens de controle são 

compreendidos na obra Exageros e Delicadezas, de Carla Nobre, através do pensamento 

crítico sobre as formas de dominação dentre as mulheres e as diferenças entre mulheres 

brancas e negras. Estas leituras foram o ponto de partida para a escritura de meu projeto 

de doutorado, que analisa as imagens de controle a partir da obra de Carolina Maria 
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Jesus, para que assim eu possa aprofundar os estudos sobre o pensamento feminista negro 

e afro-latino-americano.     
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