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Tessituras de marcas de identidade: uma leitura de As Mulheres de Tijucopapo 

 

                                                                                   Alexsandra Maria Ferreira da Silva 

 

Ao ler As Mulheres de Tijucopapo e discutir a identidade do sujeito feminino, é 

primordial salientar que não se pode falar em identidade como algo fixo, acabado; enfim, 

dado. Os modelos de ser, sentir, pensar e agir dos indivíduos e grupos formam um mosaico de 

diversidades, constituindo identidades multifacéticas, como no caso da protagonista. Deste 

ângulo de análise das identidades e, portanto, da constituição dos sujeitos, sobressaem a 

contradição e a idéia de permanente movimento de construção, desconstrução e reconstrução 

como traços consubstanciais. 

É nesse sentido que pude verificar que a narradora-protagonista, Rísia, no processo de 

desconstrução/construção/reconstrução de uma identidade, contesta a modelagem 

estabelecida. O que torna o romance interessante e instigante. Observa-se na obra em análise, 

que a narradora-protagonista inaugura novas práticas desafiadoras do status quo e produz, 

assim, um contradiscurso. Tenta recriar, sob o empoderamento das guerreiras de Tijucopapo, 

novos saberes e fazeres subversivos, na direção do que Bourdieu denomina revolução 

simbólica (1980). E, assim, põe em questão o que estava posto como dado e fatalidade, 

desmonta a falácia do conformismo e da submissão dessas categorias sociais. Introduz e 

reafirma as diferenças e a pluralidade, contra a intolerância à alteridade e a desqualificação do 

que não segue o modelo baseado na supremacia dos homens, dos brancos e das classes 

economicamente privilegiadas. Assim, através deste romance, verifiquei que a pluralidade 

multifacética torna-se o alicerce de todas as temporalidades históricas, que nenhuma cultura, 

mesmo na era da globalização, conseguiu diluir. 

A análise da obra aponta na direção da multiplicidade do sujeito feminino. A partir da 

pesquisa realizada para este trabalho, observei que o ser mulher mostra-se em diversas 

dimensões, tal como um mosaico: como negra, pobre, empregada doméstica, mãe, esposa, 

filha, amiga, etc., revelando arcaicas e novas de formas dizer/fazer/saber femininos. 

 Neste sentido, os saberes femininos são fundados na própria experiência, no 

conhecimento vivencial através da troca com outros sujeitos. Porém, pouco organizados, estes 

saberes não são valorizados por elas próprias. Resultam, portanto, em vivências de medo, 

frustrações e sensações de incapacidade e/ou fracassos, causando-lhes ambivalência ou 

ambigüidade e sensação de insatisfação, que não conseguem localizar ou, até mesmo, 

explicitar. 
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Contudo, a identidade do sujeito feminino envolve de forma contraditória dimensões 

de experiências de acomodação e rebeldia, onde a adoção de formas de saberes, dizeres e 

padrões femininos de comportamento podem constituir-se em estratégia de resistência a 

contextos mais amplos de opressão. No mínimo, este tipo de identidade, com potencial 

revolucionário, pode remeter a algum ganho, ainda que mais pontual. Estes ganhos podem 

contribuir para a desconstrução do ideal tradicional de ser mulher e oferecer elementos para a 

reconstrução do feminino, através de novas referências identitárias (assim, engendrar-se-á um 

novo capital simbólico). 

Um ponto fascinante nessa trilha percorrida com Rísia foi observar que as referências 

identitárias aludem não apenas a aspectos fenotípicos e ao lugar ocupado na estrutura de 

classes, mas também a um complexo conjunto de elementos relacionados aos modos de vida e 

a valores, crenças e práticas sócio-culturais, como a vivência da sexualidade, do ciclo vital e 

da religiosidade. Atravessando as distintas configurações estudadas das conexões gênero-

etnia-classe, ficaram claras as posições hierárquicas vivenciadas nas experiências de Rísia e 

das mulheres do seu círculo familiar e social. Estas experiências formam múltiplas dimensões 

da identidade e, portanto, encontrar-se-á, nesta obra, um sujeito múltiplo. 

Considerando-se a coexistência de múltiplas identidades – de classe, de gênero e 

étnica -, vale ressaltar que um dos anseios formulados por Rísia diz respeito à expectativa de 

ascensão econômica e integração/aceitação na sociedade, como mulher negra oriunda de uma 

classe social marcada pelo patriarcado e pela diferença de classes. Isto equivale dizer que o 

legado histórico definidor do lugar social ocupado hoje na estrutura social, associado a uma 

identidade cultural construída/vivenciada a partir da subalternidade, determina a proeminência 

dos referentes identitários de classe/etnia, em relação aos de gênero. Tal fato indica que 

permanecem na ordem do dia as mesmas reivindicações do passado servil, deixando a uma 

enorme dívida social. 

Assim, a identidade de Rísia se constrói/destrói/reconstrói – e necessariamente se 

entrelaça com outras identidades – nos processos vivos de acontecer das relações familiar e 

social. 

O caminho percorrido por Rísia mostra prática, mais do que de passividade e 

acomodação, de relações de poder em grandes e pequenas escalas, quer no ângulo de classe, 

quer no de gênero. Logo, parece provável que se possa concebê-la como ativa participante da 

trama social, introduzindo cunhas na forma de poder hegemônico. Pode-se concluir, portanto, 

que este poder constitui um elemento transversal – intrinsecamente relacional, posto que 

consubstancial a qualquer relação social – mas não absoluto, imutável. 
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No trabalho realizado, conclui-se que, não obstante os percalços pelos quais passa 

Rísia, no seu percurso de vida e das feridas abertas narrados nos incidentes inscritos em As 

Mulheres de Tijucopapo, a protagonista tece saídas. A narrativa da obra de Marilene Felinto 

denota, contudo, que a despeito de trazer à tona o discurso de uma mulher oriunda de uma 

classe socialmente excluída, sua experiência de resistência como luta individual e solitária, 

torna real a possibilidade da contestação, da rebeldia e da subversão da ordem estabelecida. É 

a mulher brasileira que tenta (re)construir sua identidade dentro dos impasses socioculturais.  

 Sendo assim, a prosa de Marilene Felinto no romance As Mulheres de Tijucopapo, 

alertou-me para mais uma forma de ampliar o conhecimento a respeito da mulher que tenta 

(re)construir sua identidade dentro dos impasses socioculturais causados pelas profundas 

mudanças  históricas da contemporaneidade. Na tessitura das marcas de identidade, o 

romance costura uma mulher que narra um discurso com gosto de vidro e corte, uma narrativa 

que é regida pelo regime da voracidade. Mas em meio a esse transbordar para fora, há 

também o deslimite do amor para se juntar às suas mulheres, para se juntar novamente com o 

verdadeiro de si. Enfim, possibilita abrir fendas e gerar possibilidades inovadoras ao sujeito 

feminino. 
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