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Tudo é do Pai.  
Toda honra e toda glória.  

É dele a vitória alcançada em minha vida. 
 

Frederico Cruz - Banda Dom 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Às mulheres da minha vida: Mãe, irmãs, tia Maria e vozinha. 
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RESUMO 

 

 
O presente estudo se propõe a discutir a identificação de duas personagens femininas da 

Literatura Brasileira, Sofia do romance Quincas Borba e sinha Vitória da obra Vidas Secas, 

problematizando o modo como elas constituem o seu modo de ser a partir de uma relação 

com a indumentária. Partindo da compreensão do indumento como artefato simbólico e 

cultural e que está vinculado a uma prática de consumo, buscaremos demonstrar como a 

roupa transforma-se numa extensão do corpo do sujeito, contribuindo para a formação de um 

diálogo com o meio em que ele está inserido. Nesse sentido, a nossa pesquisa tem como 

objetivo principal o aprofundamento das discussões em torno da construção da identidade 

feminina, descrevendo, discutindo, analisando e refletindo sobre a representação de suas 

vestimentas. Para tanto, apoiar-nos-emos nas reflexões sobre a identidade de Bauman 

(2005), Hall (2005), Woodward (2009), relacionando-as com as que tratam da moda como as 

de Souza (1987), Ximenes (2009), Freyre (1987), Svendsen (2010) e Barthes (2009); e com 

as que discorrem sobre o feminino, como em Perrot (2012), Lasch (1999), Saffioti (2004); além 

daquelas que advém da teoria literária e que discutem, em especial, o personagem, como 

Candido (1970; 2009) e Brait (1985).  

 

Palavras-chaves: Identidade. Indumentária. Representação. Feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to discuss the identification of two female characters of Brazilian Literature, 

Sofia’s novel Quincas Borba and Mrs. Vitória from the novel Vidas secas, questioning how 

they construct their way of being starting from the relationship with clothing. From the 

understanding of clothing as a symbolic and cultural artefact that is linked to a practice of 

consumption, we seek to demonstrate how clothing becomes an extension of the subject’s 

body, contributing to the formation of a dialogue with the environment in which it is inserted. In 

this sense, our research has as main purpose the deepening of discussions surrounding the 

construction of female identity, describing, discussing, analyzing and reflecting about the 

representation of their garments. Therefore, we rely in the reflections about identity of Bauman 

(2005), Hall (2005) Woodward (2009), relating them to the reflections about fashion of Souza 

(1987), Ximenes (2009), Freyre (1987), Svendsen (2010) and Barthes (2009). Also, with the 

ones who discuss about feminine as Perrot (2012), Lasch (1999), Saffioti (2004); beyond those 

that comes from literary theory and discuss, in special, the character, as Candido (1970; 2009) 

and Brait (1985). 

Key words: Identity. Clothing. Representation. Feminine.   
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1 INTRODUÇÃO 

  

No processo de experimentações do vir a se constituir como sujeito, a relação 

entre moda, imagem e identidade desponta como uma forma de representação por 

meio da qual o indivíduo ou uma comunidade se mostra ao mundo, enfatizando um 

estilo individual ou coletivo. Isso porque a roupa é a extensão do corpo do homem ou 

da mulher e o seu significado ultrapassa a finalidade de apenas revestir ou proteger a 

pele do sujeito, ganhando uma significação simbólica.  

A literatura, assim como várias outras artes, não está distante de receber a 

influência das roupas, da moda. Através de vários textos – literários ou não –, 

encontramos histórias que mostram como as vestimentas de seus personagens 

determinam comportamentos. Ao longo dos tempos, a indumentária ganhou espaço 

nas pinturas, nas fotografias, na música, na dança e na própria literatura.  

De acordo com Maria Alice Ximenes (2009, p. 57), a partir do século XVIII o 

corpo feminino foi esculpido pela roupagem e pelo momento vivenciado pela 

sociedade, destacando o romantismo em suas várias vertentes: com os balés dos 

bailarinos “Taglioni, de Fanny Essler, os poemas de Alfred de Musset e a música de 

Chopin fizeram palpitar os corações. A literatura começou a se interessar pela moda 

e os romancistas se interessam pelos vestidos, detalhando as características das 

roupas”.  

Os textos literários do século XIX, ainda segundo Ximenes (2009), também 

deram destaque a descrição da roupa feminina, dos vestidos longos que encantavam 

a sociedade, e, a partir dessas narrativas, pudemos conhecer um pouco da cultura da 

época a qual o texto se referia:  

 

A roupa e a moda passaram a possuir uma renovada importância 
também nos textos literários, no sentido de erguer as cortinas da 
superficialidade volátil e enriquecer características, sendo 
minuciosamente descritas por Baudelaire, Balzac, Gustave Flaubert e, 
mais tarde, por Marcel Proust (XIMENES, 2009, p. 43). 
 

  
Conforme se nota, os escritores passaram a caracterizar os seus personagens 

com mais detalhes, investindo numa representação de suas vestimentas. Assim, a 

literatura abriu a possibilidade da moda despontar como elemento de encenação, 

vestida por aqueles que figuram como sujeitos em textos narrativos, dramáticos e 
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poéticos, dando ao leitor e ao crítico a oportunidade de fazer a leitura da indumentária 

em textos literários, principalmente se esses analisarem as obras por meio de uma 

perspectiva sociológica e/ou a filosófica, permitindo uma discussão em torno da 

relação entre a identidade dos entes fictícios e a roupa que eles usam.  

Compreender que a roupa oferece uma mensagem e/ou que há este diálogo 

entre corpo, roupa e meio abre novas possibilidades de leituras acerca do texto 

literário e de conhecermos mais a sociedade, a sua história e seus costumes. Como 

afirma Beth Brait (1985, p. 74) ao analisar a personagem, o leitor deve “flagrar também 

os gestos, mesmo os menores – e até mais eles, bem como os olhares, tiques, roupas, 

detalhes – que falam a seu modo”, pois todos esses elementos revelarão 

características do sujeito narrado. 

Pensando nisso, propomo-nos a analisar a construção identitária das 

personagens literárias através da leitura da indumentária. Para tanto, fizemos a 

escolha de seguir um viés dos tantos possíveis para abordar essa temática, 

considerando o que afirma Brás Cubas, narrador personagem principal da obra 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (ASSIS, 1992, p. 106-107), que diz:  

 

Que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao 
desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a 
multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a 
embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, 
negaceando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa as, reprodu-
las, e consequentemente faz andar a civilização. Abençoado uso que 
nos deu Otelo e os panquetes transatlânticos. 

 

Para chegar à conclusão acima, Brás Cubas se questiona antes do porquê 

Damasceno se endividar tanto para trajar bem a filha, mas ao mesmo tempo ele 

percebe que o amigo faz isso, vestir com a melhor roupa a menina, para que as 

pessoas pensem que ele vive uma boa condição financeira. Desse modo, vemos o 

texto literário afirmando a posição de artefato cultural e simbólico da indumentária. 

Além dessa situação, temos tantas outras em que a indumentária se torna 

destaque nas histórias como, por exemplo, o conto “A gata borralheira”, uma das 

narrativas mais famosa dos irmãos Grimm, na qual a personagem se transforma em 

princesa ao vestir um belo vestido; ou o sujeito poético chamado apenas de “a dona 

que passou” do poema “Caso do vestido”, de Carlos Drummond de Andrade; bem 

como tantas personagens machadianas que têm às suas roupas e ações tão 
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detalhadamente descritas pelos seus narradores, característica da prosa de Machado 

de Assis, segundo destaca Gilda de Melo e Souza (1987), entre outros textos. 

Souza (1987) cita como a literatura brasileira, por meio dos romances, é rica 

nas observações sobre o poder representado pelo dinheiro da sociedade e, seguindo 

esse quesito, alguns autores enfatizam os adornos e a indumentária dos seus 

personagens. José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Machado de Assis são 

citados pela socióloga como aqueles que, nas suas narrativas, exaltam a beleza das 

mulheres e a maneira como se vestem. Obras como Senhora (2001) e Lucíola (1985), 

de Alencar, A moreninha (2002), de Macedo e Quincas Borba (2003), Helena (2012) 

e Dom Casmurro (2002), de Machado de Assis, revelam detalhes das vestimentas das 

mulheres, bem como a sensualidade existente entre as vestes, os adornos e o 

comportamento dessas damas:  

 

A literatura dessa época fornece-nos copiosos exemplos de pés 
discretos, “apertados em sapatinhos de cetim”, beliscando a orla da 
anágua, cuja irrupção perturbadora na compacta estrutura feminina 
transformava-os em elementos altamente eróticos. O mesmo 
acontecia com a ponta das rendas, que mais leve movimento do corpo 
fazia divisar na barra da saia ou na linha do decote (SOUZA, 1987, p. 
92). 

 

Ao tratar do poder econômico e da riqueza da sociedade, e de alguns de seus 

personagens, a literatura apresenta como a figura feminina se vale do recurso da 

roupa como um mecanismo que entra no jogo da sedução. A descrição da 

indumentária é uma das formas que os autores têm para narrar a beleza e o poder de 

sedução de suas personagens.  

Jean Braudrillard (1991, p. 100) fala da sedução como um adorno que faz e 

desfaz as aparências “tal como Penélope fazia e desfazia seu bordado e, sob seus 

dedos, o próprio desejo se desfazia. Pois quem manda é a aparência e o domínio das 

aparências”. A leitura da indumentária proporciona esse entendimento em alguns 

textos literários, pois veremos que além de cobrir o corpo a roupa é também um meio 

da mulher apresentar a sua sensualidade, de conquistar o sexo oposto e de inferir o 

poder financeiro do patriarca que lhe é responsável, seja o pai ou o marido, 

permanecendo nesse “domínio das aparências”. 

Às áreas da filosofia, da sociologia e da própria literatura apresentam 

determinadas vezes a relação do homem com suas vestes e a representação social 

destas. Ao analisarmos a identidade do sujeito, consideramos a sua vida, o meio em 
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que está inserido, como se comporta nele e até a relação que tem com o seu corpo. 

Sobre essa última, é importante não esquecer então que a roupa é uma continuação 

imediata do corpo, assim, podemos considerar que a indumentária é parte da 

construção identitária de um indivíduo. A roupa é a coisa mais próxima do corpo, como 

afirma Lars Svendsen (2010, p. 86), e não podemos negar que aquele necessita das 

vestimentas; elas já são uma extensão do nosso eu. 

As roupas não podem ter a sua significância menosprezada, principalmente 

quando olhamos para a história e conseguimos enxergar o quanto elas estão ligadas 

à vida do homem. Para algumas religiões, a indumentária tem tanta importância que 

aparece associada à vida do sujeito humano por meio de uma designação divina. A 

Bíblia, ao narrar a história da criação do mundo, revela-nos também o surgimento da 

indumentária. Basta relembrarmos o momento que aparece como consequência à 

desobediência de Adão e Eva, quando experimentam do fruto da árvore do 

conhecimento. “Javé Deus chamou o homem; ‘Onde está você?’ O homem 

respondeu: ‘Ouvi teus passos no jardim: tive medo, porque estou nu, e me escondi” 

(BÍBLIA, 1991, p. 16), logo a nudez causa estranheza ao homem. Então, “Javé Deus 

fez túnicas de pele para o homem e sua mulher” (BÍBLIA, 1991, p. 17), criando as 

primeiras roupas mencionadas na história do homem judaico-cristão.  

Podemos comprovar essa relação antiga entre o homem e as suas vestes 

recorrendo não apenas ao texto bíblico, mas também, segundo Souza (1987), a moda 

como um tema universal, que obteve seu espaço e importância em determinadas 

sociedades e épocas, estando integralmente ligada a história do povo. Desde os 

primórdios que, mesmo desconhecendo a roupa, os homens já protegiam o seu corpo 

com peles de animais. Os gregos e os romanos, com seus adornos específicos que 

distinguiam as classes, até a Renascença, que foi o berço das civilizações e a época 

em que os trajes passaram a ser importantes, a indumentária começa a apresentar 

uma função cultural e até mesmo social, deixando de apenas proteger o corpo e 

começando a ter a utilidade de diferenciar as pessoas por gênero e posição social, 

pois começava a demonstrar a necessidade que o sujeito tinha de se diferenciar e de 

se destacar diante do outro. 

 A necessidade e o desejo de se vestir transcende as fronteiras históricas, 

culturais e geográficas, e mesmo que a forma e o conteúdo sejam diferentes, a 

motivação permanece a mesma, porque, segundo Fogg Marnie (2013, p. 8), a veste 

é “o adorno do corpo humano como expressão de identidade”. A história da 
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indumentária revela que os homens, inicialmente, se vestiram com peles de animais, 

depois surgiram os primeiros tecidos forjados com algodão e linho; alguns até davam 

cortes retangulares para poder vestir. Os egípcios, gregos e romanos, por exemplo, 

utilizavam o método de drapejar e enrolar o tecido no corpo. Ressalte-se que nessa 

época já existia o vestuário hierárquico, os escravos ficavam nus e somente os reis e 

dignitários vestiam roupas. As vestes já apresentavam a sua carga ideológica. Nesse 

contexto, representavam a estética da época e diferenciavam os povos. 

O estudo da moda vai muito além de conhecer os tecidos e o que é novo, ele 

perpassa a história da sociedade e assim como ocorre às mudanças econômicas, 

políticas e sociais, a roupa também sofre várias alterações, afirma Svendsen (2010). 

O autor mostra como as distinções de classe são visíveis por meio da indumentária 

dos sujeitos. É necessário a compreensão de que a leitura da vestimenta permite 

“rasgar o tecido” que cobre a moda para mostrar uma sociedade que se veste com 

roupas que “discutem” e “promovem” a sua classe social, a sua filosofia e o seu 

gênero. Há uma cultura “costurada” aos trajes que as pessoas usam. 

Quando mencionamos o termo moda em nosso trabalho, propomos um olhar 

além daquele já estereotipado pela nossa sociedade. Desse modo, não se trata da 

roupa que está em alta nos mercados ou do tecido e cores que marcam a atual 

estação, mas da historicização da vestimenta, é a leitura da indumentária ao longo da 

história de uma sociedade, leitura essa que também pode ser realizada em um texto 

literário. A roupa é vista como parte necessária para o corpo, mas, principalmente, 

como artefato cultural para (re)conhecermos características de um sujeito, povo e 

lugar. 

A indumentária proporciona um diálogo entre o corpo que a veste e o meio em 

que está inserida. Ela agrega valores de sedução e estímulo ao imaginário, 

oferecendo caraterísticas do corpo aos olhos que o vê, refletindo as condições 

econômicas de determinados grupos e ainda sinalizando a posição social e a 

diferenciação de sexo. Ximenes (2009, p. 21) propõe que a moda opera em um “tripé 

de facetas: social, psicológica e estética”, pois essas diferenças posicionam as tarefas 

de cada sujeito na sociedade, além de influenciar o comportamento do corpo vestido.   

Roland Barthes (2009) sugere em seu livro Sistema da moda discutir a questão 

do vestuário a partir de três aspectos, que são: a peça real da roupa, a peça da roupa 

representada (escrita) e a peça da roupa usada. A primeira seria a veste realmente 

apresentada, aquela que é vista na vitrine; a segunda, e a principal para os estudos 
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do teórico, seria a vestimenta que é descrita, aquela que aparece nas revistas e livros, 

a detalhada por meio das palavras; e a última seria a roupa que vestimos. Com esta 

proposta, o sociólogo apresenta como as pessoas constroem sentido com o vestuário 

e com a fala; é a imagem e a linguagem verbal sendo transmitidas por meio da 

indumentária.  

Em outras palavras, o estudo de Barthes (2009) fala sobre a indumentária como 

parte de um sistema de significações, a vestimenta escrita é um signo por refletir e 

refratar a realidade. O vestuário, ainda segundo o autor, oferece significantes e 

significados para construir um sistema de sentidos, não competindo com a linguagem 

estudada por Saussure, mas dentro do mundo da moda, da história da indumentária. 

Com esse pensamento, compreendemos que as descrições das roupas nas obras 

literárias que serão analisadas, oferecerão um leque de possíveis significações para 

que possamos analisar a identidade das personagens, visto que a vestimenta é um 

artefato cultural, ou seja, um símbolo para sociedade. 

A personagem feminina, nessa perspectiva de leitura da indumentária, ganha 

um destaque nas histórias, uma vez que a mulher quase sempre é descrita não 

somente pelo seu jeito de ser, mas também pela veste que a cobre. Por isso, propomo-

nos a analisar a construção identitária a partir do estudo das descrições das roupas 

das personagens Sofia do romance Quincas Borba ([1891], 2003), de Machado de 

Assis, e sinha Vitória do romance Vidas Secas ([1938], 2014), de Graciliano Ramos.  

A obra Quincas Borba, de Machado de Assis, não tem Sofia como a 

personagem principal, ela narra a história de Rubião, que com a morte do seu amigo 

humanista Quincas Borba recebe a função de cuidar do cachorro e da herança 

deixada para esse animal, cujo nome é o mesmo do dono. Responsável pela herança, 

decide sair de Barbacena/MG e vai com o cachorro para a cidade do Rio de Janeiro, 

no trajeto conhece Sofia e Palha, que moram na cidade destino e que passam a ser 

os primeiros amigos do mineiro. A aproximação com o casal, animado pela beleza de 

Sofia, faz com que Rubião apaixone-se pela dama; ele passa a ser um admirador da 

beleza da personagem, tanto que enlouquece de amor por ela. Sofia é uma figura 

precisa da burguesia brasileira, dos bailes, dos vestidos e adornos e do 

comportamento exemplar do sujeito que pertence a um tipo de classe em ascensão. 

As suas vestes eram uma das formas de que ela e Palha se valiam para mostrar à 

sociedade o poder econômico dos dois, como analisaremos mais adiante. 



18 
 

Já o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, trata da história de uma 

família, composta por Fabiano, sinha Vitória e os dois filhos, que vivem no sertão 

brasileiro e que têm uma vida marcada pela errância a cada seca que enfrentam. 

Sinha Vitória é praticamente a única mulher da narrativa e sempre surge sendo 

descrita pelo narrador ou pelo seu marido como uma mulher sem jeito, de vestes 

simples, aspecto sofrido. Sonha em possuir uma cama de varas, ao mesmo tempo em 

que, nesse momento de sonhos, é imaginada pelo marido com uma saia de ramagens 

vistosas, porém, a sua condição financeira não lhe permite desfrutar de nada disso. É 

uma dona de casa e mãe que, junto ao marido, enfrenta todas as dificuldades que a 

vida e a seca lhe oferecem. Assim, ao contrário de Sofia, é uma mulher pobre e de 

poucas vestes e adornos, no entanto, como veremos no decorrer da análise, oferece 

ao leitor a demarcação do espaço/situação que ocupa pela roupa que veste. 

É partindo dessas leituras que desejamos acrescentar aos estudos literários 

acadêmicos a análise sobre a identidade da personagem, nesse caso, feminina. A 

mulher sendo analisada pelo viés do tecido que a cobre, que a faz misteriosa, 

sonhadora e que pode revelar, como pretendemos identificar, aquilo que a caracteriza, 

desde a sua situação social, familiar e amorosa, enfim, a sua identidade. 

A pesquisa sobre essa temática não versa somente sobre a moda, mas busca 

demonstrar como as vestimentas das personagens dialogam com o meio em que 

vivem, isso posto a partir de uma ótica que nos permitirá ir além de tecido, linha, 

costura e molde, pois falaremos da representatividade dessas figuras pela importância 

das indumentárias na vida de cada uma. Logo porque, devemos ressaltar, o contexto 

de cada história e situação social das personagens escolhidas como objeto de análise 

são bem distintos, isto é, períodos diferentes que nos apresentarão semelhanças e 

diferenças na sua composição, na leitura da indumentária que faremos das mesmas.  

Objetivamos discutir, através da leitura da indumentária, dos modos e dos 

hábitos, a construção identitária da figura feminina na Literatura a partir das 

personagens Sofia e sinha Vitória. Descrevendo, analisando e refletindo as vestes 

dessas mulheres, enquanto corpos vestidos que revelam e dialogam com o meio em 

que estão inseridos. 

Compreendemos esse trabalho como uma contribuição para os estudos 

literários, para as pesquisas sobre a nossa sociedade e seus aspectos socioculturais, 

principalmente ao que se refere à construção identitária. Analisar as personagens 

femininas da Literatura Brasileira, com base na leitura da indumentária, permitir-nos-
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á demonstrar outros aspectos das obras, não somente o social e o psicológico, mas o 

cultural, já que a vestimenta promove esse enlace entre a dimensão da sociedade e 

da cultura do seu povo com a literatura, o que resultará em uma análise crítica e 

reflexiva.  

Numa tentativa de sistematização desse estudo, organizamos o nosso trabalho 

da seguinte maneira:  o primeiro capítulo é a Introdução, que oferece as primeiras 

considerações acerca da nossa pesquisa, enfatizando a teoria a ser discutida e os 

objetos de análise. Já o segundo, intitulado Desnudando a literatura de Machado 

de Assis e Graciliano Ramos, apresentará um estudo da arte sobre as obras dos 

autores, demonstrando como as descrições das vestimentas e dos comportamentos 

das personagens estão presentes em outras produções, além das que escolhemos 

para compor o nosso corpus. 

No terceiro capítulo, Vestidos, adornos e aparatos: as artimanhas do vestir 

da personagem Sofia, abordaremos como a indumentária da esposa de Palha é 

utilizada para tornar visível o poder econômico do marido, traz os vestígios da 

burguesia, promove um diálogo entre a roupa, a mulher e a sociedade, bem como é 

parte principal no processo de sedução que a personagem utiliza. Tais discussões 

acerca da vestimenta e dos modos permitirão o entendimento da identidade de Sofia 

e sua inserção no meio social. 

 O quarto capítulo A moda e os modos de sinha Vitória: a saia de ramagens 

e o vestido de festa discutirá, por meio da análise da indumentária, os modos e os 

hábitos da personagem da obra de Graciliano Ramos, fazendo apontamentos sobre a 

saia de ramagens de todos os dias, a condição social e financeira da família, 

destacando o limbo entre o “valor utilidade” dos objetos e a representação da 

identidade da esposa de Fabiano. Além disso, refletiremos sobre a passagem da 

participação da mulher na festa e o contraste das saias de ramagens, sendo uma a 

diária e velha e a outra a dos sonhos e vistosa.  

 Por fim, faremos as nossas considerações finais apontando as reflexões 

principais realizadas em cada capítulo, enfatizando a identidade das personagens e 

como as vestimentas, os modos e os hábitos dessas permitiram a realização do nosso 

estudo. A Conclusão oferecerá uma espécie de discussão comparada, permitindo ao 

leitor deste trabalho reconhecer na abundância e na escassez de posses como as 

personagens femininas demonstram através de detalhes suntuários o meio em que 
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estão inseridas, oferecendo detalhes sobre, afinal, quem é cada uma delas em suas 

narrativas literárias. 
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2 DESNUDANDO A LITERATURA DE MACHADO DE ASSIS E GRACILIANO 

RAMOS. 

  

Em determinado momento do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

é possível flagrar o personagem Bentinho admitindo que “não podia tirar os olhos 

daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de 

chita, meio desbotado” (ASSIS, 2002, p. 49).  Na descrição da sujeita amada, o olhar 

do homem vai revelando o corpo da mulher a partir daquilo que ela está vestida, 

mencionando o tecido e a tonalidade da roupa de Capitu. Em outro fragmento da 

mesma narrativa, podemos ler: “Quem é aquela moça faceira que ali está com um 

vestido tão bonito? – Aquela é D. Capitolina, uma moça que morou na Rua de Mata-

cavalos” (ASSIS, 2002, p. 113). Nesse ponto, como no anterior, a identificação da 

personagem feminina vai se constituindo pela roupa que, embora não detalhada, é 

qualificada por sua beleza.  

Nos dois casos, a faceirice da mulher e a formosura do vestido possivelmente 

se conjugam numa imagem agradável aos olhos de quem a contempla. Em diversas 

passagens desse texto machadiano, a vestimenta serve para compor a trama de 

insinuações tecidas pelo narrador ao contar a história de Bentinho e Capitu: 

 

Quando Machado descreve os trajes de seus personagens, ele está 
refletindo o seu conhecimento de indumentária na composição de 
suas personagens e narradores. Ele aproveitou dessa experiência 
para criar uma atmosfera instável em Dom Casmurro, ora utilizando a 
descrição da indumentária como forma de expressão, ora como uma 
forma de denúncia (CASTRO, 2012, p. 66). 

 

Percebemos a vestimenta sendo apresentada como parte da composição 

social do indivíduo, denotando determinada simplicidade e sensualidade da mulher, 

ou até sua condição econômica, provando-nos que tal significado no âmbito social é 

representado também nos textos literários, como podemos destacar, de maneira 

análoga, na narrativa de Graciliano Ramos quando nos deparamos com o 

personagem Luiz enxergando de longe “a mulher magra, de cócoras, a saia entalada 

entre as pernas, continuava a lavar garrafas” (RAMOS, 1975, p. 56). A imagem, muito 

recorrente nos textos de Graciliano Ramos, revela um determinado tipo de 

comportamento, ao qual se associa a vestidura responsável por compor a descrição 

feminina. 
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Partindo da citação dessas cenas e enfatizando a representação da 

indumentária feminina, discorreremos neste ponto de nosso trabalho acerca dos 

autores supracitados, observando como eles abordam a construção identitária das 

personagens femininas associando-a aos seus trajes. Para tanto, antes de 

dedicarmos o estudo às personagens Sofia do romance Quincas Borba, de Machado 

de Assis, e sinha Vitória da narrativa Vidas Secas, de Graciliano Ramos, propomo-

nos a apresentar o quanto essa temática não é restrita apenas as obras escolhidas 

como objetos de estudo, mas recorrente em outros livros desses escritores. 

Pela ordem cronológica das produções e pelos contextos abordados nas obras, 

iniciaremos a apresentação dos autores por aquele que ocupou a cadeira 23 da 

Academia Brasileira de Letras (ABL), Machado de Assis, e, em seguida, discutiremos 

sobre a vida e a obra de Graciliano Ramos, que foi presidente da Associação Brasileira 

de Escritores (ABE). 

 

 

2.1 MACHADO DE ASSIS: DO “MORRO DO LIVRAMENTO” À FICÇÃO DA 

BURGUESIA CARIOCA 

 

Os estudos sobre a indumentária no Brasil já apontam para Machado de Assis 

como um dos autores literários que, minuciosamente, descreveu as vestimentas das 

suas personagens, e que era “atento como sempre à significação expressiva dos 

detalhes”, conforme afirma Souza (1987, p. 77). Partindo de tal premissa, passaremos 

a ler as suas obras observando esses traços, atentando para uma possível relação 

entre o comportamento, o modo de ser das personagens e como aparecem vestidas 

no desenrolar das narrativas. O menino pobre e doente que se criou no Morro do 

Livramento, no Rio de Janeiro, tornou-se um dos escritores brasileiros que mais 

descreveu em seus livros a burguesia carioca do século XIX, relatando como ela se 

adornava.  

O primeiro romance escrito por Machado de Assis foi Ressureição (1972), em 

seguida escreveu, do mesmo gênero, A mão e a luva (1874), Helena (1876), Iaiá 

Garcia (1878), Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891), 

Dom Casmurro (1900), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908). São em 

algumas dessas obras que encontramos alguns trechos em que o narrador e/ou 
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personagem ressaltam a indumentária, os modos e o comportamento daqueles que 

compõem a narrativa, como se poder ler no seu terceiro romance: 

 

Goethe escreveu um dia que a linha vertical é a lei da inteligência 
humana. Pode dizer-se, do mesmo modo, que a linha curva é a lei da 
graça feminil. Mendonça o sentiu, contemplando o busto de Helena e 
a casta ondulação da espádua e do seio, cobertos pela cassa fina do 
vestido. A moça estava um pouco inclinada. Do lugar em que ficava, 
Mendonça via-lhe o perfil correto e pensativo, a curva mole do braço, 
e a ponta indiscreta e curiosa do sapatinho raso que ela trazia. A 
atitude convinha à beleza melancólica de Helena. O rapaz olhava para 
ela sem movimento nem voz (ASSIS, 2012, p. 92). 

  

Machado de Assis evidencia com a sua escrita os detalhes da vestimenta e dos 

adornos da jovem Helena, na obra homônima, por meio da descrição da cena feita 

pelo narrador. Tanto o vestido, que aqui é julgado por deixar à mostra o corpo da 

dama, quanto a anatomia do corpo, e até o sapatinho raso, chamam a atenção do 

Mendonça para a “beleza melancólica” da personagem, a qual se sobressai em 

consonância com os adereços que lhe cobrem. Assim, mesmo diante do aspecto triste 

da jovem, o narrador consegue mostrar o quanto ela era provida de beleza, e os 

elementos que compunham o seu traje fazem parte das descrições, dos modos e do 

estado de espírito em que a mulher se encontrava.  

Na obra Iaiá Garcia, a personagem Estela é igualmente descrita por sua 

aparência triste, mas sem o tom de “melancolia ascética”, como afirma o narrador: 

 

Tinha os olhos grandes, escuros, com uma expressão de virilidade 

moral, que dava à beleza de Estela o principal característico. Uma por 

uma, as feições da moça eram graciosas e delicadas, mas a 

impressão que deixava o todo estava longe da meiguice natural do 

sexo. Usualmente, trazia roupas pretas, cor que preferia a todas as 

outras. Nu de enfeites, o vestido punha-lhe em relevo o talhe esbelto, 

elevado e flexível. Nem ousava nunca trazê-lo de outro modo, sem 

embargo de algum dixe ou renda com que a viúva a presenteava de 

quando em quando; rejeitava de si toda a sorte de ornatos; nem folhos, 

nem brincos, nem anéis (ASSIS, 1959, p. 45). 

  

Estela era admirada por Jorge independente do momento de luto, que lhe 

parecia evidenciar ainda mais a beleza de que ela era dona. Note-se que a mulher 

abdica de qualquer enfeite, optando por um traje aparentemente discreto, sem 

detalhes e ornamentos, mas que acaba enfatizando o seu porte físico. A fim de 
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reforçar o estado de luto, ela opta quase sempre pela tonalidade escura, aquela que 

em nossa cultura se associa com os processos psicológicos da morte.  

É recorrente nas narrativas encontrarmos, entre os detalhes da personagem e 

da sua indumentária, o narrador ressaltando a cor do traje. A significância 

representada pela cor do tecido diz muito sobre aquele que a veste: seja o preto que 

nessa época ainda era visto apenas como representação do luto; o vermelho muitas 

vezes apresentado como símbolo da sensualidade; o azul que aponta para uma 

possível figuração do poder econômico ou o branco indicando a pureza, como aquela 

que reveste a personagem Eugênia, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

em “um simples vestido branco, de cassa, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de 

broche, um botão de madre pérola, e outro botão nos punhos, fechando as mangas, 

e nem sombra de pulseira” (ASSIS, 1992, p. 64). 

  A ingenuidade de Eugênia é reforçada na cena supracitada pelo que a veste. 

Desse modo, a coloração alva e a falta de adornos que enfatizam a simplicidade do 

vestido servem na verdade para revelar um traço da personalidade da personagem 

que, apesar de coxa de nascença, traduz determinada beleza que se revela, 

principalmente, por meio de sua inocência, a qual é confirmada no capítulo seguinte, 

quando Brás Cubas afirma que a beijou “[...] foi no domingo esse primeiro beijo de 

Eugênia, – o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara” (ASSIS, 1992, p. 

65-66). Assim sendo, à brancura da roupa de Eugênia associa-se um estado de 

castidade, de donzelice, reforçado no desenvolvimento da descrição dos trajes que 

parecem não deixar a mostra o corpo da mulher, cobrindo os braços até os punhos.   

Descrição destoante com a da personagem Eugênia é a que se pode observar 

no capítulo XXX da mesma narrativa, quando Brás Cubas nos fala de um dos seus 

encontros com Virgília:  

 

A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num 
baile de 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e 
ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era 
a frescura da primeira idade; ao contrário; mas ainda estava formosa, 
de uma formosura outiniça, realçada pela noite. [...] murmurei comigo 
esta palavra profundamente retrospectiva: – Magnífica! (ASSIS, 1992, 
p. 154). 

 

Nesse fragmento, ao contrário de outros encontros que já tivera com Brás, 

Virgília aparece aos olhos do narrador denotando determinado aspecto de 
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superioridade, seja pelo posto que assumiu depois que casara ou pela roupa que já 

indicava na sociedade a sua nova posição social. A descrição da cena revela o quanto 

a personagem mudou e o quanto a sua indumentária é um reflexo dessa escalada 

social. Não é por acaso que o narrador, mesmo reconhecendo que a mulher já havia 

se despojado da juventude, a admira ao ponto de achá-la ‘magnífica’.  

Através desses poucos exemplos, vamos percebendo a importância da 

indumentária para a constituição das figuras machadianas, em especial as femininas. 

São mulheres que, vivendo em um Rio de Janeiro burguês, frequentando os salões 

imperiais, perambulando pelas zonas mais periféricas da cidade, ou até mesmo no 

campo, indicam como os seus modos e vestes são reflexos da posição social que 

ocupam na narrativa. 

Conforme veremos no desenvolvimento deste trabalho, a personagem Sofia da 

obra Quincas Borba, confirmará o nosso pensamento a respeito desta relação entre 

identidade do sujeito, a sua história e as descrições das suas indumentárias. Sofia e 

suas vestes nos mostrarão o quanto o homem torna-se reflexo do seu meio e como 

podemos observar tal feito pelos comportamento e vestimentas. É uma personagem 

que não mede esforços para se manter em uma classe social acima do proletariado e 

que conquista todos a sua volta, principalmente os do sexo oposto, com a sua beleza 

e seus vestidos, os quais exaltam a sua formosura e servem para explicitar a riqueza 

do seu cônjuge. 

Svendsen (2010, p. 25) afirma que a burguesia, que disputava o poder com a 

aristocracia feudal, “usava as roupas para indicar seu status social”, a indumentária 

dividia as classes e indicava o poder econômico de quem a vestia. Tal pensamento é 

reforçado por atitudes de alguns personagens de Machado de Assis, seja a ambiciosa 

Sofia, a soberba Virgília ou D. Cláudia, esposa do político Batista, que tanto se 

preocupava com a aparência, vestidos e chapéus, na obra Esaú e Jacó: 

 

D. Cláudia pensava nos vestidos da primeira recepção e de visitas; 
também ideou o do desembarque. Tinha ordem do marido para 
comprar algumas gravatas. Os chapéus, entretanto, foram o principal 
artigo da lista. Ao parecer de D. Cláudia, o chapéu da mulher é que 
dava a nota verdadeira do gosto, das maneiras e da cultura de uma 
sociedade. Não valia a pena aceitar uma presidência para levar 
chapéus sem graça, dizia ela sem convicção, porque intimamente 
pensava que a presidência dá graça a tudo (ASSIS, 1987, p. 129). 
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Na condição de esposa de um importante político e a véspera de ver o marido 

ganhando a presidência, D. Cláudia não consegue esconder o entusiasmo de 

demonstrar o status social por meio do vestuário e demais adornos. Como se observa 

na cena, a mulher imagina uma vestimenta e um adereço adequado para cada 

situação, explicitando uma preocupação com a aparência que passa necessariamente 

pelo uso da indumentária, tanto é que, na sua concepção, não valeria a pena aceitar 

o cargo de presidente quando não se pudesse demonstrá-lo por meio dos ornatos que 

acompanham o corpo do homem. Essa preocupação da personagem D. Cláudia 

condiz com o que Souza (1987) ressalta sobre Machado de Assis, quando afirma se 

tratar de um escritor atento a significação expressiva dos detalhes, sejam as roupas, 

os chapéus, as joias, os guarda-chuvas e até mesmo as bengalas. Os personagens 

são caracterizados por esses detalhes, tudo com muita precisão. 

Outro exemplo desse detalhamento em torno da indumentária, dentre as obras 

do referido autor, pode ser visto na maneira como Aires fala de Fidélia, em Memorial 

de Aires. Primeiramente, ele não a reconhece quando a vê no cemitério, toda de preto 

ao lado da lápide do marido morto. Só depois se apercebe da mulher, quando a irmã 

Rita lhe fala quem era a jovem que o irmão outrora havia avistado: segundo 

informações, tratava-se de uma viúva convicta que sofria muito pela morte precoce do 

marido. Era visível, de acordo com os trechos da narrativa, o sofrimento da senhora 

enlutada, mas, mesmo assim, Aires não poderia deixar de admirá-la, parecia-lhe que 

o vestido o chamava ainda mais a atenção: 

 

Fidélia não deixou inteiramente o lato; trazia às orelhas dois corais, e 
o medalhão com o retrato do marido, ao peito, era de ouro. O mais do 
vestido e adorno escuro. As jóias e um raminho de miosótis à cinta 
vinham talvez em homenagem à amiga (ASSIS, 1957, p. 22). 

 

Os poucos trechos aqui apresentados servem de exemplo de como o escritor 

Machado de Assis detalha a indumentária dos seus personagens, para apresentar ao 

leitor descrições da beleza, os modos e a classe social delas. Nesse sentido, as vestes 

são elementos importantes na constituição identitária desses sujeitos fictícios e, por 

isso, não podem passar despercebidas ao leitor atento.  

Outros gêneros literários foram escritos por Machado de Assis, como poesia, 

crônicas e contos, desse último podemos citar as obras reunidas como Contos 

Fluminenses (1870), Histórias da meia-noite (1873), Papéis Avulsos (1882), Histórias 
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Sem Data (1884), Várias Histórias (1896), Páginas Recolhidas (1899) e Relíquias de 

Casa Velha (1906). 

Sobre a questão da vestimenta no gênero conto, lancemos um olhar ao 

personagem Jacobina de O espelho quando ele passa a se sentir uma nova pessoa 

após começar a trabalhar como alferes. A mudança é narrada mostrando como a farda 

tem o poder simbólico de transformar a vida do jovem, ou seja, o momento do vestir 

oferece a aquisição de uma nova identidade; é uma inserção no meio social, e de 

acordo com o próprio personagem, ele ganha uma alma externa constituída por 

aquela roupa:   

 

Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e, 
como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e... não lhes digo 
nada; o vidro reproduziu então a figura integral; nenhuma linha de 
menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que 
achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, 
dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. 
Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre 
os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos 
objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros; enfim, 
sabe que este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma cadeira, ali 
um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. 
Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, 
sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente 
animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-
me de alferes, e sentava-me diante do espelho, lendo olhando, 
meditando; no fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este 
regime pude atravessar mais seis dias de solidão sem os sentir... 
(ASSIS, 1948, p. 6). 

 

Em posse da roupa, a farda oferece ao personagem se enxergar novamente: 

antes, a sua imagem é borrada em frente ao espelho, após a vestidura vê-se um 

homem feito, com coragem de prosseguir e enfrentar a solidão. Era difícil para os seus 

amigos que ouviam a sua história acreditar em Jacobina, mas a indumentária do 

alferes era sim a alma externa do rapaz, sendo essa capaz de lhe fazer se sentir 

importante; “era outro”. O jovem reconhecia-se a partir da sua posição social lembrada 

pela vestimenta. 

Por meio desse exemplo, verificamos a importância e recorrência da descrição 

da indumentária nas obras machadianas, que não detalham apenas as roupas dos 

personagens burgueses, mas também os de outras para apresentar a distinção de 

classes ou assinalar um determinado aspecto do sujeito.  
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Paula Campos de Castro (2012, p. 65) afirma que, ao analisar os textos 

literários de Machado de Assis, percebeu que a forma como as personagens 

machadianas utilizam sua indumentária e como as roupas são descritas 

detalhadamente pelo autor, “indicam como o comportamento dos caracteres são 

retratados. Não só o aspecto social, mas tais descrições vêm impregnadas de 

comportamento e intenções”; as roupas servem como meios para que o narrador 

chegue a anunciar os fins da história contada. 

O escritor Machado de Assis “passeou” entre o Romantismo e o Realismo da 

Literatura Brasileira de forma tão majestosa que, independente da escola literária, as 

obras desse autor perpassaram as grades da época pertencente e se tornaram 

atemporal. O cenário de suas narrativas pode até ser sempre no Rio de Janeiro, no 

entanto, isso não impede ao leitor reconhecer naquele cenário carioca a realidade 

burguesa, aristocrata e proletariada do país como um todo.  

Neste trabalho, objetivamos realizar a leitura da indumentária de Sofia da obra 

Quincas Borba (2003). Descreveremos a personagem e o poder econômico da sua 

roupa, o quanto a sua identidade está relacionada a classe burguesa que pertence, 

bem como refletiremos sobre o discurso emitido pela vestimenta e pelo 

comportamento da esposa de Palha, ressaltando os artifícios da sedução que são 

utilizados pela mulher.  

 

 

2.2  GRACILIANO RAMOS: DO SERTÃO ALAGOANO AO MUNDO LITERÁRIO 

 

Afastamo-nos do cenário da burguesia carioca e do proletariado que a sustenta 

e iniciamos um percurso no Nordeste, fazendo referência a um período em que o país 

começava a respirar ares da República e que o sertão alagoano passava a ser o pano 

de fundo de muitas narrativas do escritor Graciliano Ramos. Apontado por muitos 

como um escritor regionalista, Graciliano Ramos demonstra o quanto a sua escrita 

perpassa o termo mencionado e alcança o patamar das temáticas universais. O que 

alguns chamam de “regionalismo” pelo ambiente onde ocorre a história, pela 

caracterização dos personagens e por determinados temas abordados, Carlos Nelson 

Coutinho (1977) afirma ser uma classificação muito “estreita” diante da produção 

artística de Ramos, pois o autor não se detém a um espaço territorial, ele apresenta 

manifestações típicas de toda a realidade brasileira. 
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Ao escrever sobre Graciliano Ramos, Sônia Brayner (1977, p. 204) declara que 

não há nada mais presente na vida de um escritor do que “tudo aquilo deixado como 

depoimento na forma de suas obras”, pois serão nelas que encontraremos o 

desnudamento do intelecto da escrita daquele que pisou no terreno ideativo de 

princípios e fantasias. É o legado literário que nos apresenta o autor.  

Considerando o pensamento de Brayner (1977), faremos um breve percurso 

sobre algumas das obras. Os romances escritos por Ramos foram Caetés (1933), São 

Bernardo (1934), Angústia (1936), Vidas Seca (1938), Infância (1945) e Memórias do 

Cárcere (1953), além de uma vasta produção em outros gêneros como contos, 

crônicas e textos voltados para a Literatura Juvenil. 

Iniciemos com Caetés, primeiro romance de Graciliano Ramos, lançado em 

1933. A obra é narrada pelo próprio personagem João Valério, que conta o seu caso 

amoroso com Maria Luiza, esposa do patrão Adrião. Rui Mourão (1971, p. 27) 

estabelece que a narrativa se desenvolve em dois planos: no exterior da consciência 

do personagem narrador e na consciência dos demais personagens que fazem parte 

da história. Mas como a narrativa é na primeira pessoa, os relatos que lemos são 

proferidos por João Valério. As figuras femininas são caracterizadas por ele de forma 

sensual, quando fala de Luísa, e rústica e recatada ao mencionar os modos e 

indumentária de D. Engrácia e sua pupila: 

 

Às vezes, tempestuosa, surgia d. Engrácia, de vastas roupas negras, 
botinas de elástico, mantilha e guarda-chuva [...] Vinha sempre com 
ela a pupila, séria, de colarinho alto e mangas que lhe chegam aos 
pulsos. Veste-se assim por causa da madrinha. Percebe-se que não 
revela o que tem dentro. Confrontando-a com Luísa, eu notava entre 
as duas uma diferença enorme. Luísa era franca – movimentos 
decididos, riso claro, grandes olhos azuis que deixavam ver a alma. 
Tive a impressão extravagante de que ela andava nua. Saíam-lhes 
nus os pensamentos. E os vestidos escassos apenas lhe cobriam 
parte do corpo, belo, que se poderia mostrar nu (RAMOS, 2013, p. 42). 

 

Nesse trecho, já podemos destacar a presença da descrição da indumentária e 

dos modos das personagens corroborando para a compreensão da construção 

identitária do sujeito feminino. João Valério fala das três mulheres caracterizando-as 

por aquilo que ele percebe delas, ou seja, o comportamento e a roupa. D. Engrácia 

surge na narrativa ocupando o papel de mulher que impõe respeito e que defende a 

moral, basta-nos observar a maneira como se veste e faz a pupila se vestir: roupas 

de tonalidade escura que encobrem o corpo e parecem servir para esconder o que 
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cada uma tem por dentro, conforme afirma o narrador. Nesse caso, a pupila nos é 

apresentada como um reflexo da sua madrinha, a D. Engrácia, por isso, apesar de 

jovem, estava sempre séria e com roupas que impediam a qualquer um visualizar o 

mínimo que fosse do seu corpo; o colarinho alto e as mangas longas escondiam “o 

que tem dentro”, como João Valério coloca.  

Enquanto D. Engrácia se dava ao direito de falar e julgar os outros, Luísa era uma 

das mais apontadas pela senhora como “imoral”, pois os seus vestidos eram 

extravagantes, o seu corpo e o jeito de andar chamavam a atenção dos homens, o 

que não era considerado correto diante da sociedade. Além disso, ao se vestir e agir 

de maneira sensual, Luísa era vista e julgada principalmente por ser uma mulher 

casada, cujo status “exigia” que se comportasse de maneira recatada, fossem pelos 

modos ou por aquilo que vestia. Ressaltemos que a conduta de Luísa é totalmente 

questionada em vários momentos da narrativa, pois ela tinha um caso extraconjugal 

com o João Valério. Ao longo do texto, vamos observando, como bem ressalta Mourão 

(1971, p. 37), que “João Valério, enquanto romancista, promove a verdadeira 

representação dos personagens, mas enquanto co-participante do entrecho, se 

faculta a licença de definir as pessoas com as quais convive”.  

No segundo romance publicado por Ramos, São Bernardo, em 1934, nos 

deparamos com Madalena, personagem inteligente, simples e com uma 

personalidade que conflitará com a do marido, Paulo Honório. Ele é um homem 

ambicioso que segue pelas veredas da desconfiança e do ciúme excessivo da esposa. 

Aqui, como nos romances machadianos, a que nos referimos no ponto anterior, o 

narrador masculino, o próprio Paulo Honório, é quem nos apresenta a história e a 

personagem feminina, induzindo o leitor a certas desconfianças com relação a mulher:  

 

Se eu tivesse uma prova que Madalena era inocente, dar-lhe-ia uma 
vida como ela nem imaginava. Comprar-lhe-ia vestidos que nunca 
mais se acabariam, chapéus caros, dúzias de meias de seda. Seria 
atencioso, muito atencioso, e chamaria os melhores médicos da 
capital para curar-lhe a palidez e magrém. Consentiria que ela 
oferecesse roupa ás mulheres dos trabalhadores (RAMOS, 1985, p. 
148). 

  

Conforme explicitado na cena, Paulo Honório condiciona uma mudança na sua 

própria postura diante da esposa ao fato de obter “uma prova” da inocência de 

Madalena, comprometendo a interpretação do leitor de que, de fato, ela teria traído a 
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confiança do marido. Observemos também a maneira como ele a recompensaria caso 

a tomasse como desprovida de culpa. Aqui a vestimenta e os adornos surgem na 

narrativa como bonificação pelo comportamento correto. Somente com a certeza de 

que ela nada teria feito contra ele, é que Honório proporcionaria a esposa os mimos 

representados pela indumentária, chapéus e meias de seda. 

Por outro lado, é possível perceber que a simplicidade de Madalena é descrita 

ao longo do texto também pelas suas vestes, visto que mesmo casando com um 

homem rico não ocorre uma mudança brusca na sua forma de se trajar como talvez 

fosse esperado, sendo ela a senhora. Ela revela, na verdade, certo desprendimento 

não se importando com o status social que o marido ocupa e ostenta com tanto 

orgulho. Essa desambição pode ser observada, por exemplo, no fato de Madalena 

querer doar parte das suas roupas para as mulheres mais pobres e ao interferir nos 

assuntos da fazenda, sugerindo ao marido que os empregados devessem ganhar um 

salário mais elevado. Na citação acima, verificamos os vestidos sendo tomados como 

uma espécie de bônus promovido pelo marido, caso a esposa merecesse, ao mesmo 

tempo em que por meio desses trajes se revela uma punição explicitada pelo não 

consentimento da doação das vestes de Madalena para as mulheres dos 

trabalhadores, pois Honório era tão ambicioso e avarento que julgava como errado e 

como desperdício fazer a transição das roupas da esposa para as empregadas. A 

vestimenta faz parte não somente do jogo das aparências sociais que indicam o poder 

econômico, como destacamos nas obras de Machado de Assis, mas como meio de 

caracterizar os personagens na literatura.  

Enquanto Paulo Honório revivia suas memórias para poder contá-las em seu 

livro, misturando o que viveu com o que vive, Luís da silva, personagem de Angústia, 

obra escrita em 1936, “procura trazer todas as sensações, tudo o que lhe aconteceu 

no passado, para dentro de um único instante – o instante da sua consciência” 

(MOURÃO, 1971, p. 89). É dessa maneira que conhecemos a sua paixão por Marina, 

a sua raiva por Julião Tavares e todos os “casos” que o narrador diz ter presenciado. 

Assim, no bonde que ele anda, indo e vindo do trabalho, Luís da Silva leva o 

leitor como passageiro e acompanhante das suas “viagens” diárias, revelando um 

pouco da sua história e de seus pensamentos carregados de reminiscências, bem 

como o seu passado, o qual não deseja que os outros conheçam, omitindo o que tinha 

vivido para alguns, embora soubesse que Moisés “farejava o provinciano de longe, 

conhecia o nordestino pela roupa, pela cor desbotada, pela pronúncia” (RAMOS, 
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1975, p. 24). O estereótipo do nordestino está impregnado em Luís da Silva, seja pela 

roupa ou pelo comportamento, afinal, como discutiremos neste trabalho, a identidade 

está também atrelada ao que vestimos e, principalmente, aos nossos modos. A 

indumentária é parte da imagem que construímos de nós para os outros, e em um dos 

diálogos entre Marina e Luís, ela pergunta: 

 

Por que é que você não manda fazer um smoking, Luís? Um rapaz 
que ganha dinheiro andar com essas roupas mal-amanhadas! Eu, se 
fosse você, brilhava, vivia no trinque.  
Eu pilheirava com ela: 

– Marina, nem só de smoking vive o homem (RAMOS, 1975, p. 38). 

  

Nesse pequeno diálogo, Marina revela o quanto considera a aparência 

importante e como a roupa é parte constitutiva de uma imagem agradável. Da fala da 

mulher é possível perceber uma clara associação entre a condição econômica do 

sujeito e o que ele veste, por isso expõe a opinião de que Luís deveria se vestir melhor 

justamente porque ele ‘ganha dinheiro’. Podemos comungar esse primeiro 

pensamento de Marina com a afirmação feita por Svendsen (2010, p. 89) ao dizer que 

a ideia do bem vestir e da própria moda é “um sintoma do homem de se aproximar de 

um ideal”, idealizando que a vestimenta interfere diretamente com a sua posição social 

e econômica. Na continuação dessas falas no texto literário, Marina se mostra 

encantada por tudo aquilo que traduz o status de riqueza, mencionando o quanto 

considera D. Mercedes bonita, por ser uma “senhora vistosa, bem conservada, muito 

distinta. E rica” (RAMOS, 1975, p. 39), comprovando-nos nessa obra a tese de que a 

vestimenta é um reflexo das condições financeiras de quem a usa. Por outro lado, em 

um posicionamento contrário, vemos Marina sendo rebatida pelo próprio Luís, o qual 

afirma que “nem só de smoking vive o homem”; uma crítica clara do personagem aos 

jogos de aparências por meio da indumentária. 

A relação entre a roupa e as condições sociais dos sujeitos que a usa é 

representada também na narrativa mais conhecida de Graciliano Ramos. Ganhadora 

de vários prêmios e objeto de inúmeros estudos, Vidas Secas, publicada em 1938, 

conta-nos a história da família de Fabiano, sinha Vitória e os filhos mais novo e mais 

velho, que (sobre)vivem no sertão alagoano, na seca, na carência do que comer, do 

que vestir e do comunicar-se entre eles. A personagem feminina aparece em alguns 

momentos próxima à trempe, acocorada com “a saia de ramagens entalada entre as 

coxas” (RAMOS, 2011, p. 39), em outras sonhando com a cama de couro, fazendo as 
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contas para o marido ou imaginando o quão bonita ficaria se possuísse uma saia de 

ramagens vistosas. Como Mourão (1971, p. 128) afirma, “ser bicho é uma condenação 

imposta pela seca e aceita como fatalidade. Tanto o vaqueiro quanto a mulher 

sonhavam com a oportunidade em que veriam as coisas se alterarem”. Assim, apesar 

da “carência” financeira, sinha Vitória é uma personagem que nos propõe muito tecido 

para costurarmos a nossa análise da construção identitária por meio da leitura da 

indumentária, conforme demonstraremos em um capítulo específico.   

Na obra Infância, publicada em 1945, o narrador conduz o leitor a conhecer a 

sua história por meio das lembranças de quem conta os fatos. Seja pelo olhar do 

menino, ou não, as roupas são descritas em algumas passagens como parte que 

compõe e condiz com o contexto e a situação, como no trecho em que o narrador-

personagem revela: “recompus gradualmente o vestuário. Dispensava luxos, mas não 

sairia calçado em tamancos, metido em roupas de algodão, sem colarinho” (RAMOS, 

2010, p. 262), demonstrando o cuidado com a sua aparência e considerando a gravata 

uma peça primordial.  

Há um momento na narrativa em que o narrador revela que o seu apelido 

“bezerro-encourado” surgiu da maneira desengonçada que era obrigado a se vestir, 

“não havia roupa que me assentasse no corpo: a camisa tufava na barriga, as mangas 

se encurtavam ou alongavam, o paletó se alargava nas costas, enchia-se como um 

balão [...] Eu parentava pendurar nos ombros um casaco alheio” (RAMOS, 2010, p. 

144). Assim como o personagem, as roupas pareciam não se “encaixarem” na vida. 

A vestimenta surge em seus relatos como detalhes que complementam as lembranças 

que na ocasião ele conta ao leitor.  

Em Memórias de cárcere, lançada em 1953, narrativa com características 

autobiográficas, apresenta ao leitor as lembranças da prisão e dos tempos anterior e 

posterior a esse evento. Nesse texto, a indumentária é apresentada como parte que 

insere o sujeito à sociedade; o estar bem vestido oferecia ao personagem uma posição 

de respeito e o despir o colocava em situação inferior.  

 

Lá fora tínhamos ocupações diversas, usávamos linguagens 
diferentes e nos distinguíamos pela roupa; ali, no calor, mal vestidos, 
meio nus, usando vocabulário escasso, fundindo as gírias da caserna 
e da estiva, paro lá vamos na inércia forçada e nos íamos depressa 
nivelando (RAMOS, 2008, p. 139) 
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Na prisão eles eram todos iguais, na mesma situação, dividindo além do espaço 

a precariedade do lugar, todos no mesmo patamar, enquanto que quando viviam livres 

possuíam atividades e situações distintas, fossem pela ocupação e/ou linguagem. 

Além disso, atentemo-nos para o fato de que o próprio narrador afirma que a distinção 

na sociedade também era feita pela vestimenta, ao dizer que “distinguíamos pela 

roupa”, mostrando-nos que a roupa tanto marca como insere o sujeito em um grupo. 

Além disso, como bem coloca Svendsen (2010, p. 89), “as roupas dão às pessoas sua 

identidade antropológica, social e religiosa e em suma, seu ‘ser’ – e que a nudez deve 

ser entendida como uma privação, uma falta”. E na mesma fala do personagem-

narrador, podemos observar que há uma comparação com a situação do sujeito preso 

e quase nu, como se dissesse que o sujeito vestido é detentor de uma dignidade que 

o sujeito aprisionado não tem.  

Além dos romances exemplificados acima, Graciliano Ramos escreveu A terra 

dos meninos pelados (1942), História de Alexandre (1944), Dois Dedos (1945), 

Histórias Incompletas (1946), como Literatura Juvenil e publicou também contos na 

obra Insônia (1947) e as crônicas intituladas Linhas Tortas (1962). A produção literária 

é marcada por personagens que narram suas próprias histórias e que muitas vezes 

confundem-se com a do autor, como aponta Maria Isabel Brunacci (2008, pp. 12-13). 

Além disso, a pesquisadora afirma que as obras de Ramos são “grandes”, “não porque 

reluz como brilho de pirotecnias, mas porque intervém nas contradições da sociedade. 

A sua forma de intervenção é sua eficácia estética”. Dessa maneira, Graciliano Ramos 

constrói a voz narrativa de personagens que nem sempre têm voz na sociedade, mas 

que têm muito o que contar.  

Ao contrário do que mencionamos sobre as obras de Machado de Assis, não 

encontramos trabalhos sobre a leitura da indumentária nas obras de Graciliano 

Ramos. Em vista disso, o escritor não é apontado por detalhar as vestes e os adornos 

dos seus personagens, mas pelos trechos mencionados pudemos observar que ele 

os caracteriza por descrições que detalham as suas identidades, sejam pelas roupas, 

modos, fala (ou falta da comunicação) e memórias. No texto de Fonseca Pimentel 

(1997, p. 241) Graciliano Ramos e Machado de Assis, encontramos a seguinte 

afirmação: 

 

No que concerne, por exemplo, à estrutura de seus romances, ambos 
os escritores demonstraram sempre marcada preferência pela técnica 
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de escrever na primeira pessoa, ou seja, a de narrar e apresentar os 
fatos através da confissão de uma das personagens. 

 

E são exatamente esses narradores tão próximos da própria história, que vivem 

ou viveram os fatos contados, que mostram a caracterização dos personagens, a 

construção identitária de cada um. Sem o intuito de comparar a produção literária 

desses dois cânones da Literatura Brasileira, mas com o objetivo de discutir a 

identidade feminina das personagens da literatura do nosso país por meio da leitura 

da indumentária, é que apresentaremos no decorrer do nosso trabalho capítulos que 

tratarão das personagens Sofia e Sinha Vitória, mostrando que a roupa veste mais do 

que o corpo, ela é símbolo carregado de significações culturais e sociais.  
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3 DO TRAJE AZUL-ESCURO AO VESTIDO COR DE PALHA: AS ARTIMANHAS 

DO VESTIR DA PERSONAGEM SOFIA 

 

No capítulo XXXV do romance Quincas Borba, deparamo-nos com a seguinte 

apresentação a respeito das personagens femininas: “As senhoras casadas eram 

bonitas; a mesma solteira não devia ter sido feia, aos vinte e cinco anos; mas Sofia 

primava entre todas elas” (Assis, 2003, p. 44).  

Conforme se ler, a beleza de Sofia é descrita, ainda nos primeiros capítulos da 

narrativa, como algo que chama a atenção do narrador, possivelmente do leitor, e dos 

outros personagens. Esposa do jovem e ambicioso Cristiano Palha, o casal se destaca 

nos salões pelos encantos da mulher, pois a formosura dessa e a singularidade das 

suas vestes, usadas para exaltar aquilo que já lhe era de direito e conhecimento – a 

beleza –, são, muito além do que qualquer riqueza, a caricatura das condições 

financeiras que os dois demonstram aos outros. 

A personagem feminina, apesar de não ser o centro da narrativa, consegue, 

como pretendemos demonstrar em nossa análise, seduzir o leitor para a sua história, 

os seus modos, os seus vestidos e a sua beleza. Na obra machadiana, Sofia nos 

direciona ao universo carioca burguês e ao quanto o autor se utiliza daquelas 

personagens e ambiente para criticar a sociedade capitalista descrita no enredo. 

Nesse caso, a dama é a personificação do sujeito burguês que visa a riqueza, cuja 

necessidade de estar apresentável só caracteriza o espírito capitalista e consumista 

que o narrador enfatiza ao contar os fatos e acasos da história. Talvez as influências 

das leituras das obras machadianas provoquem esse olhar já tendencioso a Sofia, 

pois basta lembrarmo-nos de outras personagens do escritor, como Capitu ou Virgília, 

para acharmos que o indivíduo feminino sempre reserva algum segredo ou que 

merece mais atenção ao longo da narrativa. 

Brait (1985, p. 11) afirma que ao objetivarmos conhecer qualquer coisa sobre 

um personagem “teremos de encarar frente a frente a construção do texto, a maneira 

que o autor encontrou para dar forma às criaturas, e aí pinçar a independência, a 

autonomia e a ‘vida’ desses seres de ficção”. No caso específico dessa leitura, o nosso 

olhar toca primeiro as vestes de Sofia, aquilo que parece realçar ainda mais a 

formosura da personagem, para, somente depois, chegar à mulher, a figura feminina 

da narrativa. Assim como em um fruto, o que a nossa retina enxerga inicialmente é a 

casca, o que está exposto, exteriorizado. As roupas são quase sempre a primeira 
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caracterização que temos de uma pessoa ao a vermos passando na rua, ou sentada 

ao nosso lado na praça ou até mesmo quando encontramos uma imagem dela 

gravada numa pintura ou fotografia. O tecido cobre a pele, protege a epiderme, mas 

também esconde a anatomia de quem o veste. Admiremos a personagem, mas a 

analisemos por completo, desde as suas vestes até os seus modos.  

 

  

3.1 A REPRESENTAÇÃO DO PODER ECONÔMICO POR MEIO DA 

INDUMENTÁRIA 

 

A indumentária se apresenta no texto machadiano como um dos meios 

utilizados pelos personagens Cristiano Palha e sua esposa Sofia para exteriorizarem 

à sociedade a condição financeira que eles possuem. Assim, a roupa da mulher é 

como um “cartão de visita” para o contexto em que eles estão inseridos, servindo de 

máscara para mostrar aos que estão a sua volta, e a nós leitores, quem eles são e 

qual poder econômico detém. Sobre a exteriorização da condição socioeconômica do 

sujeito, Svendsen (2010, p. 44) observa, ao mencionar o pensamento de Veblen sobre 

a moda e a sociedade consumista, que “não basta ter dinheiro e poder: isso tem de 

ser visível”. Partindo dessa afirmação do estudioso, iniciaremos a análise da 

representação das vestes de Sofia, examinando de que maneira na história 

machadiana a indumentária serve de indício para exteriorizar um sentimento 

capitalista por meio do qual o homem sente a necessidade de mostrar o seu poder 

econômico ao outro, seja pela função que exerce em seu meio, pelos rótulos que 

constrói ou quem sabe pela veste com a qual se apresenta ao seu próximo.  

No romance em análise, os passeios, os encontros e os bailes funcionam como 

palcos sociais em que os personagens Sofia e Cristiano Palha desfilam as suas 

roupas, joias, e outros objetos de valor que se conjugam a seus discursos compondo 

uma imagem por meio da qual se apresentam. Conforme demostraremos, nessas 

convenções a indumentária se torna essencial para aquele(a) que quer ser destaque 

no grupo. Direcionamos as nossas explanações sobre o poder da indumentária para 

o período burguês/capitalista, tendo em vista que a obra ora analisada se passa nesse 

tempo de transição da burguesia – que sobreviveu ao fim do segundo reinado, ao 

espaço capitalista que o Brasil estava se tornando. Entretanto, não podemos esquecer 

que a roupa como expressão de poder e de identidade aparece nos nossos livros de 
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história e de moda como algo mais antigo. A esse respeito, abriremos um pequeno 

parêntese, a fim de fazer algumas poucas considerações.  

A Grécia e o Egito, tidos como referências quando recorremos à História da 

humanidade, já distinguiam o povo pela indumentária: os escravos ficavam nus, 

enquanto as roupas eram trajadas apenas pelo estrato superior da sociedade, 

composto de reis e dignatários, afirma Marnie (2013). O poder vestir já refletia uma 

sociedade hierárquica, a imposição das leis suntuárias e os códigos de como se trajar 

definiam como se vestir, mas, também, atribuíam posição social aquele que estava 

vestido. Na época do reinado de Elizabeth I, na Inglaterra, a população era proibida 

de usar alguns tipos de tecidos para suas roupas, pois esses eram de exclusividade 

do rei e da parte privilegiada da corte; a ostentação do poder não era restrita apenas 

ao vestir, mas com o que se vestia. 

As roupas, segundo Souza (1987, p. 55), “fazem com que à primeira vista 

separemos não só o operário do burguês, como dentro de uma mesma classe o 

escritor do magistrado, o comerciante do fazendeiro, o professor do industrial”. A 

autora observa ainda que a diferença percebida não se restringe a de classe, mas, 

principalmente, a de sexo. Complementando o pensamento de Souza (1987), 

tomemos a fala de Svendsen (2010, p. 20) quando relembra que “o homem não usou 

roupa para aquecer, nem por decência, mas para se enfeitar”. Seria essa ideia de 

enfeite a que coloca a indumentária no patamar da discussão econômica e distinção 

social. 

O desejo de se enfeitar, seja pelo uso das roupas ou adornos, está presente na 

sociedade há séculos. Dessa maneira, ao longo da trajetória humana, vemos 

indivíduos que sentem a necessidade de se apresentarem bem vestidos, enfatizando 

uma vaidade, que, nesse caso, se explicita por meio de indumentos bonitos, bem 

desenhados, construídos com tecidos considerados nobres. Tal ênfase faz parte, 

sobretudo, do universo feminino, o qual, de acordo com Marnie (2013), se detém mais 

aos enfeites e aos cuidados com a indumentária.  

Na obra Quincas Borba não lemos descrições minuciosas da indumentária dos 

personagens masculinos, mas o narrador faz questão de descrever a das mulheres, 

preferencialmente a de Sofia. O jogo de palavras utilizado pelo narrador sempre que 

vai se referir à esposa de Palha nos conduz a percepção de que a narrativa vai sendo 

construída para criar uma imagem de mulher bonita e sedutora, que sempre se utiliza 

das suas vestes para mostrar o seu colo decotado, a sua cintura marcada pelo tecido 
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colado ao corpo, bem como os braços descobertos que chamam a atenção. O foco 

dado à aparência e aos modos da personagem é ratificado pelo narrador que 

esclarece o porquê de todo esse cuidado e exaltação a feição da jovem. Trata-se de 

uma artimanha dela com o seu esposo para destacarem o seu poder econômico na 

sociedade, como revela esse trecho do capítulo 35: 

 

E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio, cedeu sem vontade 
aos desejos do marido; mais tais foram as admirações colhidas, e a 
tal ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias, que ela acabou 
gostando de ser vista, muito vista, para recreio e estímulos dos outros. 
Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas 
da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, 
convidativos, e só convidativos: podemos compará-los à lanterna de 
uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A 
lanterna fazia parar toda gente, tal era a lindeza da cor e a 
originalidade dos emblemas; parava, olhava e andava. Para que 
escancarar as janelas? Escancarou-as, finalmente; mas a porta, se 
assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e 
retrancada (ASSIS, 2003, p. 67). 

 

O narrador propõe ao leitor que sejam justos com a personagem Sofia, 

explicando que ao início do jogo do casal Palha, a jovem esposa “cedeu sem vontade 

aos desejos do marido”, como se essa se sentisse incomodada pela situação. Porém, 

é possível pensar que por ser uma mulher casada, ela se viu na obrigação de atender 

aos desejos do cônjuge, afinal em pleno século XIX era o homem a figura de domínio 

sobre o sexo oposto. Sobre essa posição hierárquica existente no matrimônio, Saffioti 

(2004, p. 131) afirma que “a submissão das mulheres na sociedade civil assegura o 

reconhecimento do direito patriarcal dos homens”. Isto é, podemos compreender que 

inicialmente Sofia faz as aparições com as suas vestes e beleza para representar o 

poder econômico do marido sem muita vontade, mas atende a sua posição de 

“submissa”1 ao esposo, ao patriarca da família que agora ela compunha. Segundo as 

imposições do pensamento patriarcal, a mulher obedecia inicialmente ao seu pai e em 

seguida ao marido; estaria sempre ao controle de uma figura masculina.  

Sofia pode ter cedido aos desejos do marido sem muita vontade no início, 

porém finda gostando de ser vista e admirada; o próprio narrador justifica que “o uso 

acomoda a gente às circunstâncias” de tal maneira que a personagem cede por 

vontade a posição de ser vista, de ser “recreio e estímulo dos outros”. Podemos ir um 

                                                           
1 O termo submissa aqui colocado remete ao entendimento da hierarquia entre homem e mulher, em que o 

patriarcalismo se sobrepõe ao feminino. Ler Saffioti (2004). 
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pouco além do que o narrador afirma no trecho acima e dizer que Sofia passa de 

“submissa” as vontades do marido à “co-participante” do jogo de aparências que ele 

propõe ao utilizar a imagem da esposa. Perrot (2012, p. 49-50) declara que “a mulher 

é, antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo, vestido ou nu. A mulher é feita 

de aparências. [...] Ela deve ora se ocultar, ora se mostrar”, e a autora faz menção a 

figura feminina do século XIX, tal qual é a personagem da obra machadiana. Tanto 

Palha quanto a sua esposa fazem uso dessa premissa que a mulher é uma “imagem”, 

e ela atende o que Perrot (2012) chama de primeiro mandamento da mulher, que é a 

beleza. Mas antes do que a beleza, Sofia se veste com as suas aparências, ou seja, 

com o intuito de representar o poder econômico do marido.  

“Não a façamos mais santa do que é, nem menos”, pede o narrador após dizer 

que Sofia cedeu ao jogo de aparência e sedução que o marido a colocou; a vaidade 

da dama vence e ela passa a ser comparada, por aquele que narra a história, com 

uma “lanterna de hospedaria”, afirmando que os olhos da jovem são “ridentes”, 

“inquietos” e “convidativos”. A lanterna de uma hospedaria serve para indicar se o 

local está aberto, a luz remete ao convite, assim como os olhos de Sofia. Entretanto, 

a “lanterna” dos olhos da jovem indica, além de tudo, que não há “cômodos para 

hóspedes”, era só “convidativa”, por isso as pessoas paravam, olhavam e andavam, 

apenas admiravam a luz emitida pela lanterna dos olhos da esposa de Palha; ninguém 

recebia a autorização de por lá se hospedar, ou ficar um pouco.  

Os olhos de Sofia compõem o processo de conquista que ela executa em prol 

do jogo de aparências planejado pelo marido e por ela, como o próprio texto nos 

permite concluir. Braudrillard (1991, p. 100) ao falar sobre o potencial de sedução 

existente no sexo feminino afirma que a mulher tem a “possibilidade de eclipse, de 

desaparecimento e de transparecimento sedutor, e de por isso eclipsar o poder de 

seus ‘senhores’, elas sempre foram senhoras”, fazendo o jogo do esconde e do exibe, 

sejam pelas roupas, pelos modos e até mesmo pelo olhar, pois ele é “convidativo”, 

mas ao mesmo tempo indica que não “há cômodos para hóspedes”. Com isso, a dama 

consegue “eclipsar o poder” de seu senhor, Cristiano Palha. 

A personagem escancarou as “janelas”, como afirma o texto, “mas a porta, se 

assim podemos chamar o coração, essa estava trancada e retrancada”, ou seja, a 

senhora casada permanece fiel ao marido, cedendo aos outros apenas o direito de 

admirá-la e de elogiá-la, nada mais. Mantendo-se no patamar de “imagem” e de 
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“aparência”, termos discutidos por Perrot (2012) sobre a figura feminina, Sofia agrega 

as suas vestes a representação econômica social do esposo.  

Ela não se demonstra incomodada (pelo menos não mais) por ser objeto de 

admiração de outras pessoas, além do marido. O trecho discutido serve-nos para que 

iniciemos a nossa análise compreendendo que a vestimenta faz parte do jogo de 

sedução e apresentação social que o casal capitalista promove, bem como para 

esclarecer que Sofia aceita essa maneira que o marido discretamente lhe impõe para 

que ela seja sempre a “lanterna” dos bailes, aquela que ilumina e atrai a atenção dos 

demais para si. O narrador faz questão de enfatizar que Sofia é conivente com o 

desejo do esposo de deixá-la apresentável à sociedade.  

Souza (1987) demostra em seus estudos que o tecido e os adornos das 

vestimentas sempre acompanharam a situação social das pessoas e dos ambientes 

que elas estavam inseridas. Ressalte-se que na classe burguesa, da qual fazem parte 

os personagens da história ora analisada, os sujeitos esbanjam o seu poder 

econômico de diversas maneiras, e a roupa é uma delas. 

Sobre a escolha da roupa é importante lembrar que, segundo Souza (1987, p 

69), “a diferença das fazendas2 se relacionava antes com a condição social e com o 

traje do que com o sexo”, ou seja, a própria escolha da indumentária a ser vestida já 

apontava mais para as características econômicas de quem iria vestir do que para 

propor uma diferenciação de gênero por meio do tecido utilizado para confeccionar a 

roupa. Apesar disso, de acordo com a socióloga, a moda do século XIX foi a 

responsável por distinguir os sexos, pois enquanto as mulheres se vestiam com os 

tecidos mais transparentes ou, às vezes pesados (tipo o veludo) e de cores mais 

fortes, os homens começaram a se restringir aos mais ásperos e discretos.   

Considerando os modelos de vestidos escolhidos por Sofia, podemos dizer que 

o tipo de tecido, o corte, a costura e até mesmo o corpo são influenciados pelas 

ocasiões e pelos lugares que a dama frequenta. Mesmo com o fim dos reinados e de 

suas cortes, encontramos a senhora que ainda traz em seus vestidos o volume das 

saias, a cintura cingida pelo espartilho e o decote destacado, o que demonstra que 

mesmo depois desse período a exuberância das vestes permanece, pois ela indica o 

status social do homem responsável pela mulher. Sobre a escolha dos trajes, Marnie 

(2013, p. 11) destaca que “por longos períodos na história, a roupa elegante foi o único 

                                                           
2 Nome dado ao tecido escolhido para a roupa. 
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caminho das mulheres ao poder”, o que justifica o apelo e os adornos nas 

indumentárias femininas. Os vestidos são aparatos essenciais na elaboração da 

imagem da mulher que frequenta os bailes e outros encontros da sociedade burguesa 

e capitalista, e Sofia sabia bem disso, aproveitando, portanto, das ocasiões para 

desfilar o poder de suas roupas: 

 

[...] Sofia estava magnífica. Trajava de azul-escuro, mui decotada, – 

pelas razões ditas no capítulo 35; os braços nus, cheios, com uns tons 
de ouro-claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão 
acostumados ao gás do salão. Diadema de pérolas feitiças, tão bem 
acabadas, que iam de par com as duas pérolas naturais, que lhe 
ornavam as orelhas, que Rubião lhe dera um dia (ASSIS, 2003, p. 
143). 

 

As descrições da indumentária de Sofia são tecidas após um elogio. O uso do 

adjetivo ‘magnífica’ e a maneira como o narrador sequencia as orações mostram que 

ele se detém a (re)afirmar a beleza da personagem para seu leitor, expondo 

características de sua vestidura e adornos. Note-se que a magnificência da dama é 

ratificada pelos trajes e os enfeites que utiliza. O vestido, propositalmente decotado, 

visa possivelmente chamar a atenção para o colo e os seios da mulher. Nessa 

volubilidade do tecido que cobre e descobre o corpo da personagem, os braços 

também aparecem nus, reforçando o jogo de sedução no qual Sofia se expõe. 

Compondo o ritual dos signos vestimentares, destacam-se o diadema e os brincos em 

pérolas dependurados nas orelhas, os quais lhe haviam sido dados de presente pelo 

seu maior admirador.  

O leitor atento não pode passar pela cena sem perceber as implicações dela 

decorridas, visto que o casal Palha parece calcular cada uma de suas ações. Nesse 

caso, o visual da personagem feminina deve ser lido como um artifício utilizado por 

ela e o marido como estratégia de sedução. Baudrillard (2008, p. 98) observa que “na 

sedução a mulher não tem corpo próprio, nem desejo próprio. [...] não tendo corpo 

próprio, ela se faz pura aparência, construção artificial a que se vem prender o desejo 

do outro”.  

As cores da indumentária feminina, segundo Souza (1987), evoluíram a partir 

de 1830, apresentando o uso de outros tons e estampas. A mulher iniciou um processo 

de combinação em seus trajes, o que refletiu também na posição social de quem o 

vestia. A cor azul, assim como o traje “azul-escuro” de Sofia, era própria para ir ao 
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baile ou à ópera, como na ocasião do trecho citado no qual a personagem estava em 

um dos bailes promovidos pela sociedade carioca.  Vejamos que a cor da vestimenta 

destaca os braços claros e a cor de ouro da jovem, assim como marca o decote e a 

cintura ajustada. 

O decote da vestimenta de Sofia é justificado pela vontade do marido de que a 

sua esposa seja vista pelos outros, admirada por sua beleza e pelo aparato da sua 

roupa. O fato de os braços nus, espáduas e seios da dama estarem acostumados ao 

gás do salão demonstra que não é apenas a indumentária que está adequada ao 

baile, o corpo que a veste também está acostumado à festa; ele é, assim como a cor 

azul do vestido, apropriado para ocasião. 

Atentemo-nos para o fato de que por um longo período da história da 

humanidade a roupa do homem também tinha tanta importância quanto a da mulher, 

em seus detalhes, para evocar o poder econômico daquele que estava vestido. Se 

relembrarmos a indumentária dos reis, imperadores e lordes perceberemos que a 

exuberância, os adornos e a escolha das vestes indicavam a real posição social que 

o sujeito ocupava na sociedade. Até a escolha das cores dos tecidos influenciavam 

na percepção do poder econômico de quem usava. 

Souza (1987, p. 80) diz que “o homem só se desinteressou da vestimenta 

quando esta, devido à mudança profunda no curso da história, deixou de ter 

importância excessiva na competição social”. Assim, o homem deixou de se destacar 

pelas roupas e estas ficaram sendo um aparato mais ligado ao universo feminino. À 

figura masculina cabia expor elegância e inteligência nos atos. Por isso, enquanto 

Palha se preocupa em discursar a respeito de questões políticas e econômicas com 

os outros homens durantes os bailes e encontros sociais, Sofia desfila com os seus 

vestidos e adornos.  

O século XIX foi crucial para o antagonismo entre homem e mulher. A “mudança 

de concepção do feminino e do masculino não só afetou toda a estrutura social, a 

divisão do trabalho, como se refletiu nos costumes, na moral, na vestimenta” (SOUZA, 

1987, pp. 57-58), pois foi nesse período que iniciou a mudança entre os costumes 

feudais e a influência do que a autora chama de “pré-modernismo”. A postura, o 

comportamento e as roupas foram os principais meios de distinção entre os sexos. A 

mulher passou a ser a que mais se preocupava com a vestimenta, assim como 

também passou a ter a seu dispor uma variedade de adornos e opções de tecidos, 

formas e cores: 
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Eis em traços rápidos um apanhado da evolução da moda no século 
XIX. Mais do que nas épocas anteriores, ela afastou o grupo masculino 
do feminino, conferindo a cada um uma forma diferente, um conjunto 
diverso de tecidos e de cores, restrito para o homem, abundante para 
a mulher, exilando o primeiro numa existência sombria onde a beleza 
está ausente, enquanto afoga a segunda em fofos e laçarotes 
(SOUZA, 1987, p. 71-72). 

  

Essa posição dada pela moda ao sexo feminino no momento de compor o seu 

traje, deixaria implícito as artimanhas no vestir do homem e da mulher, pois é 

necessário ser dito que a ociosidade da mulher demarcava o status social do homem. 

A figura feminina servia como objeto de adorno e companhia para a masculina, 

funcionando como uma espécie de “vitrina”, como analisa Ximenes (2009), e que 

visivelmente podemos observar na narrativa sobre Palha e Sofia.  

Para Brandão (2006, p. 155), a ficção literária dá formas e voz à mulher, no 

entanto, inicialmente na literatura, a personagem feminina encontrava-se “presa de 

um sistema de representações viris, a mulher se vê anunciada num discurso que se 

faz passar pelo discurso de seu desejo”. Era posto no texto aquilo que as mulheres 

deveriam imaginar ser a sua vontade, isto é, continuar sendo passiva ao bel-prazer 

do homem. Na literatura mais realista, isso é desfeito: a própria escrita machadiana 

desconstrói esse pensamento e passa a insinuar para o leitor uma mulher que quebra 

discretamente esse estereótipo. 

Além dessa ideia de “vitrina” que poderíamos associar a Sofia, não podemos 

esquecer de que ela vai tornando-se consciente e conivente com esse jogo de 

interesse e sedução, o que é característica da escrita machadiana ao tratar da figura 

feminina, o de mostrar a mulher que se insinua que não é tão pura e frágil. Como 

afirma Chaves (1995, p. 297), Machado de Assis ao descrever a personagem feminina 

“constitui um corpo verbal sinuoso e deslizante como a imagem da mulher”, pois ao 

descrever Sofia e suas roupas ele cria a representação feminina daquele ambiente 

burguês. Daí a preocupação da personagem em estar sempre bem arrumada e de ser 

elegante em suas atitudes, visto que os modos também são um reflexo da condição 

social dos sujeitos. Dessa forma, a obra analisada demonstra por meio dos seus 

personagens, Cristiano Palha e Sofia, uma série de artifícios utilizados por eles para 

garantir a escalada social, conquistando e conservando determinada honra e 

prestígio.  
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Lipovetsky (2009, p. 63) declara que “o consumo das classes superiores 

obedece essencialmente ao princípio do esbanjamento ostentatório, e isso a fim de 

atrair a estima e a inveja dos outros”. É o que ocorre, por exemplo, a Palha que gasta 

mais com as roupas da mulher e as saídas aos bailes e ao teatro do que com as 

despesas da casa, como afirma o narrador ao dizer que “o pior é que ele despendia 

todo o ganho e mais. Era dado à boachira; reuniões frequentes, vestidos caros e joias 

para a mulher, adornos de casa, mormente se eram de invenção ou adoção recente, 

– levavam-lhe os lucros presentes e futuros” (ASSIS, 2003, p. 67). A presença em 

eventos e a preocupação com as vestes e adornos da mulher fazem parte da 

artimanha do casal Palha para demonstrar aos outros quem são e o que possuem.  

Era característica da burguesia, para manter a sua identidade de classe 

superior, apresentar-se sempre elegantemente e participar das atividades sociais 

oferecidas pelos componentes daquele meio. Observemos que o narrador afirma que 

Cristiano Palha “despendia todo o ganho e mais”, gastava além do que ganhava para 

se manter no patamar exigido para quem queria fazer e se manter na burguesia e isso 

“levavam-lhe os lucros presentes e futuros”. O leitor consciente das artimanhas do 

casal Palha perceberá que tal atitude remete ao fato de que o jovem ambicioso 

visualiza todos esses gastos como um investimento, não é apenas a ideia do 

consumismo desenfreado, mas tudo que o homem investe para que sua mulher esteja 

apresentável e se destaque entre todas, é, possivelmente, uma maneira pela qual ele 

visualiza o retorno certo, ou seja, seu crescimento econômico e o firmamento nessa 

classe social.  

No decorrer da análise, veremos que Palha é um autêntico “investidor”. É como 

Ribeiro (1996, p. 364) alega que quando Palha gasta, “gasta para promover-se 

socialmente; gasta quando ainda não tem, para conseguir ganhar capital para outros 

vôos. Sua dilapidação é resultante de um cálculo, minuciosamente programado e 

executado”. E o seu maior investimento é a sua própria esposa, é a certeza de 

alcançar o ápice do status social por meio da promoção e dos encantos que Sofia faz 

a respeito do casal. Rubião, na narrativa, é apenas uma presa fácil diante dessa dupla 

capitalista e calculista. 

Diante disso, para discutirmos a construção identitária de Sofia por meio da 

leitura da indumentária, faz-se necessário entendermos como o contexto social 

burguês no qual ela está inserida interfere nessa constituição, como os discursos 

contidos em seus vestidos, aliados aos seus modos de agir, ajudam a criar uma 
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representação de mulher, que, por vezes se assemelha a uma espécie de troféu a ser 

exibido pelo marido: 

 

– É a primeira figura do salão – disse-lhe o marido com orgulho de ver 

que se ocupara tanto tempo com ela. 

– Entre os homens – Explicou Sofia. 

– Entre as senhoras é tu – acudiu ele mirando-se no colo da mulher, e 

circulando depois os olhos pela sala, com uma expressão de posse e 
domínio, que a mulher já conhecia e que lhe fazia bem (ASSIS, 2003, 
p. 106). 

 

Ao perceber que a presença de Sofia se destaca no salão, o marido expressa 

verbalmente a admiração pela esposa, deixando evidente na sequência da cena um 

desejo exibicionista que nasce de uma relação de cumplicidade entre os dois. Assim, 

quando tenta convencer o esposo de que a sua beleza só se destaca “entre os 

homens”, Sofia participa do jogo que o marido inicia e de que ela é conivente, para 

que os demais também a olhem e admirem o seu corpo, as suas vestes e os seus 

adornos. Note-se que ao contemplar o colo da mulher, possivelmente através do 

decote do vestido, Palha constata com o próprio olhar os atributos anatômicos de 

Sofia, demostrando como ambos participam de uma artimanha de sedução que tem 

por objetivo ostentar e obter mais poder. Nesse caso, Sofia exibe a sua formosura, ao 

mesmo tempo em que o esposo parece confirmar aos olhos dos outros a atenção 

obtida. 

Embora a indumentária de Sofia não seja descrita de maneira detalhada pelo 

narrador, o leitor pode supor, pelo destaque que a dama obtém entre os demais, que 

usa um vestido de festa tão formoso quanto ela própria, o qual deixa seu colo à vista 

do marido e dos demais indivíduos, provavelmente por meio de um decote. Este 

artifício, o decote, que caracterizava o vestido noturno, já que a roupa diurna não 

permitia esse corte, era utilizado pela burguesia reforçando “o ritmo erótico, o jogo de 

entregas parciais de que a mulher lançara mão” (SOUZA, 1987, p. 95), e que oferecia 

“essa posse a distância, realizada pela vestimenta em geral e muito particularmente 

pelo decote” (SOUZA, 1987, p. 95), pois fazia parte do jogo da sedução, do cobrir-se 

e descobrir-se. Ressalte-se que o decote era permitido tanto para mulher solteira 

quanto para a casada. 

Mas antes de nos prendermos as artimanhas do casal Palha, o leitor 

machadiano tem que estar atento a como o escritor, utilizando-se do narrador, brinca 
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com as palavras e nos induz a determinadas interpretações. Ribeiro (1996, p. 229-

230) lembra que em todos os romances de Machado de Assis “as figuras femininas 

têm papel centralíssimo, ainda o seu tanto disfarçado pela presença de um 

protagonista masculino [...] Nada escapa ao humor cáustico e ao cinismo mal-

disfarçado do nosso mestre”, nesse caso, o próprio autor em questão. Isto é, o 

estudioso enfatiza que o escritor literário não somente brinca com as palavras e 

personagens, mas com o próprio leitor.  

Ribeiro (1996, p. 344) diz ainda que o “narrador não dá respostas, mas coloca 

as questões. Conclua quem quiser”. Na citação literária acima, o discurso masculino 

se sobrepõe, basta observarmos quando o narrador fala que Palha age “com uma 

expressão de posse e domínio, que a mulher já conhecia e que lhe fazia bem” 

(grifos nossos). As palavras em destaque causam a discussão sobre a hierarquia 

entre o homem e a mulher, enquanto o marido faz uso da “expressão de posse e 

domínio” o narrador afirma que a mulher reconhece tal atitude e que isto “lhe fazia 

bem”, podendo o leitor questionar se de fato a mulher gostava de ser vista e posta 

nesse patamar, a de objeto e submissa ao marido.   

O comportamento de Palha e Sofia, de acordo com o que é posto pelo narrador, 

vai revelando uma espécie de parceria existente entre ambos, para o alcance dos 

interesses em comum. O olhar de posse que Palha lança sobre a esposa ao admirar 

o colo da mulher e a visão direcionada ao salão, apresentando-se como o senhor 

daquela dama, reitera o jogo da sedução fazendo com que o leitor mais atento perceba 

que Sofia não se comporta inteiramente de maneira passiva diante da situação.  

Nessa linha de raciocínio, pode ser a mulher a mais consciente acerca do que a sua 

beleza e suas vestes provocam aos outros, sendo tão conhecedora da situação que 

sabe exatamente explorar uma ambiguidade provocada pelo decote do vestido e, ao 

mesmo tempo, pelos modos recatados, como uma mulher casada tem que ser.  

Ximenes (2009, p. 35), destaca que “as boas maneiras da mulher junto à sua 

maneira de vestir, de produzir uma determinada aparência, deveria ser exteriorizada. 

Isso somava pontos para que o homem, em situações sociais, fizesse promoção 

pessoal perante a sociedade”. A junção do desejo feminino pelas belas roupas e a 

visão masculina de mostrar a sua mulher como objeto e troféu, diante daqueles 

sujeitos que faziam parte do seu meio, se intensificaram numa época em que a 

vestimenta se tornou fundamental na apresentação econômica e social. Na nossa 

análise, observamos o quanto Palha investe em Sofia para “somar pontos” e “fazer 
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promoção social”. Assim, presentear a esposa com vestidos e adornos não é 

necessariamente um gesto de amor da parte dele, que vê na figura da cônjuge uma 

espécie de investimento. Por outro lado, ela não é de todo um objeto nas mãos do 

homem, visto que também participa ativamente dessa trama que vai culminar na 

derrocada de Rubião e na ascensão social do casal.   

Ao escrever sobre as personagens femininas dos romances de Machado de 

Assis, Ingrid Stein (1984) afirma que o casamento era importante para o “status social 

feminino” e alude como a vestimenta faz parte da relação da construção das 

personagens machadianas. A pesquisadora faz a observação do porquê a mulher 

casada tinha o “encargo” de através das roupas e joias ostentar o “status familiar”. 

Ainda segundo Stein (1984, p. 36-37), ao analisar as personagens femininas escritas 

por Machado de Assis, é possível perceber que: 

 

A roupa feminina passa a ser expoente de um ócio e de um luxo não 
mais individual, mas da unidade básica a que a mulher está sujeita – 
o lar. Como porém a esposa não só tinha a função de ostentação 
material doméstica, mas também uma maior liberdade de exposição 
dos dotes físicos e exercício de técnica de sedução, a busca da 
clareza para este ponto devolve a questão da moda ao âmbito da 
sexualidade. Como lisonja e estímulo devia encarar o marido o 
sucesso da mulher que possuía. 

 

As observações de Stein (1984) servem ao que ocorre entre os personagens 

Sofia e Cristiano Palha, pois o que percebemos no decorrer da narrativa é o pacto 

entre os dois para que ela brilhe enquanto “lanterna de bailes” e ele se orgulhe de o 

fato da esposa ser desejada pelos outros. Afinal, a visibilidade da mulher por meio de 

suas vestes permite ao Palha a ascensão social aos olhos dos que acreditam na 

riqueza que os vestidos de Sofia explicitam. 

Woodward (2009, p. 10) ressalta que “existe uma associação entre a identidade 

da pessoa e as coisas que uma pessoa usa”, e “a identidade é marcada por meios de 

símbolos” (Idem, p. 09). Dessa maneira, além das atitudes, passamos a entender o 

sujeito pelas coisas e objetos que ele usa. Souza (1987, p. 154) fala da mulher do 

século XIX através das suas vestimentas, e explica que:  

 

A posse das roupagens, o acariciar com os olhos e as palavras, a 
máscara da vestimenta cingida muito rente ao corpo representavam, 
naquela época [século XIX] de severa vigilância, a única intimidade 
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permitida. Nele se expandiam os recalques, enquanto o tempo não 
abrandava os tabus, destruindo também o belo simbolismo do amor.  

 

A mulher do século XIX se encontrava muito presa aos ensinamentos 

moralistas, os quais aprisionavam as jovens moças em teias de regras que teciam as 

atitudes a serem tomadas por cada uma. Desse modo, a roupa “cingida muito rente 

ao corpo”, conforme colocara a autora, demarcando o desenho corporal das moças, 

era a única intimidade permitida na época, conforme ocorre a Sofia que se vale desse 

recurso, como vimos na citação anterior da obra literária. 

Ressaltemos que a vestimenta sempre serviu de expediente ao sujeito feminino 

para a conquista do sexo oposto. A mulher dos seguidos séculos, até o XIX, utilizava-

se da posse das roupagens como única intimidade permitida. Enquanto a solteira 

buscava apresentar-se bem trajada, como um dos poucos artifícios de que poderia se 

valer para a conquista de um possível pretendente nas poucas aparições públicas que 

lhe eram permitidas, a casada era obrigada a estar bem apresentada para fazer jus 

as posses do marido, o que não significava que ela também não apostava na sedução 

por meio de suas vestes, pois Sofia nos comprova que sim. 

A liberdade da mulher, ao longo da história da humanidade, pode ser 

acompanhada também pela indumentária feminina, pois nos séculos que antecedem 

o XIX, segundo Ximenes (2009, p. 42), “as mulheres estavam em dupla prisão: 

ficavam trancadas em espaço privado e, também, em suas roupas, verdadeiras 

embalagens de tortura, cujo exemplo mais significativo é a roupa interna, composta 

por espartilho e saiotes”. Assim, todo o esforço para aparecer apresentável era pouco, 

por isso elas mutilavam o seu corpo com espartilhos que prendiam seus órgãos e as 

sufocavam, dando-lhes uma imagem doentia, pois, pouco se alimentavam devido ao 

tecido cheio de tiras puxando suas silhuetas a evidências.  

O texto literário de Machado de Assis (2003) faz menção a essas partes que 

compõem a indumentária das mulheres como algo que, para um leitor não 

desavisado, deixa explícito o sacrifício do corpo. Sofia, pelo que revela na narrativa, 

faz uso de espartilhos, uma vez que, segundo o narrador, a personagem “traja bem; 

comprime a cintura e o tronco no caminho de lã fina cor de castanha, obra simples” 

(ASSIS, 2003, p. 67). Atentemo-nos para o “comprime a cintura”, que significa, na 

verdade, um possível esforço da senhora para se mostrar apresentável apertando, 

esmagando, afunilando a região próxima ao abdômen. Além da cintura, é comprimido 
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também o tronco, o que nos induz a crer que o narrador descrevia um espartilho, já 

essa é a função dessa peça. Ao apertar a cintura, Sofia dava mais destaque a algumas 

regiões anatômicas do corpo, quais sejam os seios e o quadril, estratégia empregada 

para deixar a mulher mais elegante e sedutora. 

Uma análise desses procedimentos utilizados pela figura feminina vai 

revelando-nos que a vestimenta, principalmente os vestidos, era uma espécie de 

território demarcado, uma prisão em que as mulheres se escondiam, entre aquelas 

dezenas de camadas de tecidos. De acordo com Ximenes (2009, p. 88), “a mulher 

rendeu-se ao invólucro como um último escudo para se defender, preferindo ser 

trancada na roupa, inventada pelo o homem, como última fonte de comunicação com 

o mundo”. A socióloga alega que os séculos que antecederam o XIX foram marcados 

por roupas pesadas, que cobriam a maior parte possível do corpo da mulher. No 

entanto, aos poucos, acompanhando todas as outras conquistas do sexo feminino, a 

vestimenta foi evoluindo e deixando em liberdade determinadas partes do corpo.  

Até o século XIX, o Brasil recebeu influências diretas da maneira de se vestir 

da Europa. O Rio de Janeiro, por ser uma das maiores cidades do país e ser ocupada 

pelos principais burgueses e capitalistas nacionais da época, apresentavam, por meio 

de vossas senhoras, um verdadeiro desfile da moda europeia, mesmo que o clima 

tropical não fosse propício a determinados tecidos e cortes. Tudo isso ocorreu, 

principalmente, como afirma Freyre (1986, p. 125), “pelo fato de ser o País uma 

monarquia europeia”. É preciso salientar que essa moda europeia ficou muito restrita 

ao sudeste do país, as cidades como Rio e São Paulo, sendo a primeira a que mais 

se destacou pelos salões de festas compostos de senhoras de saias volumosas, joias 

destacantes, acompanhadas de homens ricos e de negócios, além da ostentação por 

meio de todos que faziam parte da classe social alta. O proletariado não seguia esse 

viés de vestimenta. 

Ainda sobre o Rio de Janeiro, Freyre (1986) admite que as artes e a literatura 

sofreram influências marcantes, principalmente, da França e da Inglaterra, importando 

para o Brasil conceitos e hábitos do capitalismo industrial. O consumismo e a 

apresentação do poder econômico marcaram a época do século XIX; os detalhes das 

vestimentas e do comportamento foram os principais modeladores das singularidades 

da sociedade nobre carioca. 

Os vestidos a cada período apresentavam um modelo diferente, mas não 

chegavam a ser tão confortáveis, como eram as roupas masculinas. A figura feminina 
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buscava, além de um tecido costurado a cobrir seu corpo, uma maneira de conquistar 

o homem e de despertar a inveja das demais mulheres que compunham seu meio 

social, assim como a personagem Sofia faz, que também era característica da moda 

europeia, das ideias vindas de Paris. O próprio narrador exalta a beleza da esposa de 

Palha, ao dizer que “as senhoras eram bonitas; a mesma solteira não devia ter sido 

feia, aos vinte e cinco anos, mas Sofia primava entre todas” (ASSIS, 2003, p. 66), 

mostrando que ela se destacava entre as outras mulheres que viviam naquele 

contexto.  

Durante a narrativa, observamos quatro sujeitos que, em suas falas, chamam 

a atenção para os trajes e a beleza de Sofia: o narrador, o Rubião, o Cristiano Palha 

e ela própria. São por meio dos olhares desses que de fato conhecemos a dama e as 

suas feições, apesar de outros personagens também aludirem à formosura da jovem 

casada. Inicialmente, é a visão do narrador que descreve ao leitor uma mulher bonita, 

sensual, casada e dissimulada, ele diz que “Sofia rastejava os vinte e oito anos; estava 

mais bela que aos vinte e sete; era de supor que só aos trinta desse o escultor os 

últimos retoques” (ASSIS, 2003, p. 66). Temos também o olhar apaixonado de Rubião 

que só consegue enxergar as qualidades e a beleza de Sofia, ele a exalta, como 

observamos nesta passagem: “Meu Deus! Como é bonita! Sinto-me capaz de fazer 

um escândalo! – pensava Rubião, à noite, ao canto de uma janela, de costas para 

fora, olhando para Sofia, que olhava para ele” (Ibidem, p. 68). Somando-se a esses 

dois, a contemplação de Palha que admira a formosura da mulher e que investe para 

que ela esteja em trajes impecáveis, como percebemos nesta cena: “– É a primeira 

figura do salão – disse-lhe o marido com orgulho de ver que se ocupara tanto tempo 

com ela” (Ibidem, p. 106), afinal sabemos que tal investimento lhe garantia a aparência 

de possuir uma boa situação econômica. Por fim, a visão que a própria Sofia tem dela, 

que é a da beleza egocêntrica, “tratou-se de vestir-se; mas, ao passar diante do 

espelho, deixou-se estar alguns instantes. Comprazia-se na contemplação de si 

mesma, das suas ricas formas, dos braços nus de cima a baixo, dos próprios olhos 

contempladores” (Ibidem, p. 231).  

(Re)Conhecemos as vestes de Sofia por meio desses personagens elencados, 

são eles também que revelam os modos e comportamento dela; é o que o narrador 

relata, o que Rubião e Cristiano expõem e o próprio reflexo que Sofia vê de si que nos 

mostram características da identidade da esposa do Palha, portanto, continuemos a 

leitura da indumentária feminina aliada à análise de sua construção identitária. 
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3.2 A IDENTIDADE DE SOFIA E OS VESTÍGIOS DE UMA BURGUESIA 

 

A análise da indumentária desenvolvida neste trabalho, para a compreensão 

da construção identitária da personagem Sofia, no texto de Machado de Assis (2003), 

é originária da seguinte passagem literária:  

 

Entre elas, apareceu a lembrança da véspera. O de admiração. Ela, 
em verdade, estava nos seus melhores dias; o vestido sublimava 
admiravelmente a gentileza do busto, o estreito da cintura e o relevo 

delicado das cadeiras: – era foulard, cor de palha. 

– Cor de palha – acentuou Sofia rindo, quando D. Fernanda elogiou, 

pouco depois de entrar -; cor de palha como uma lembrança deste 
senhor. 
Não é fácil dissimular o prazer da lisonja; o marido sorriu cheio de 
vaidade, procurando ler nos olhos dos outros o efeito daquela prova 
minuciosa de amor. Teófilo elogiou também o vestido, mas era difícil 
mirá-lo sem mirar também o corpo da dona; dali, os olhos compridos 
que lhe deitou, sem concupiscência, é certo, e quase sem 
reincidência. Pois essa lembrança da véspera, um gesto sem convite, 
uma admiração sem desejo, veio meter-se de permeio agora, quando 
Sofia cuidava na maldade da outra (ASSIS, 2003, p. 318). 

 

É a partir da constatação da existência do “vestido cor de palha”, que decidimos 

ler a obra machadiana seguindo o viés teórico e metodológico sobre as vestes de 

Sofia. Da cena trazida à tona por meio de uma lembrança da personagem é possível 

retirar diversas implicações. Inicialmente, observamos como o vestido realça 

surpreendentemente o corpo da dama, destacando partes dele, como se tivesse sido 

costurado propositalmente com esse intuito. Na sequência, se revela por meio da fala 

da personagem feminina, uma de suas condições: a de ser, antes de tudo, a esposa 

de Cristiano Palha. A cor da roupa traduz essa ideia de posse, como se (re)afirmasse 

que a mulher era objeto do esposo. O vestido, presente do Palha, e que é 

sarcasticamente referido pelo narrador como uma “prova minuciosa de amor”, encobre 

intenções estratégicas que estão implícitas na reafirmação de Sofia, sobre a cor da 

vestimenta, e na vaidade de Cristiano, o qual se interessa diretamente pelo efeito que 

a presença da cônjuge provoca nos outros.  

 O narrador ironicamente relembra ao leitor que tal cena não é uma descrição 

de situação romântica entre o casal Palha, quando destaca que Cristiano busca no 

olhar dos outros a reação da declaração da esposa. Ao contrário, a ocasião e as falas 

nos mostram o quanto o uso da indumentária, os elogios e as expressões do casal 
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fazem parte de um jogo de sedução, criado por ambos, em que o galanteio e a 

indicação de posse acenam como reflexo econômico deles.  

Ao relacionar a indumentária que usa a figura do marido, Sofia faz uma analogia 

entre o sobrenome de Cristiano e a cor do vestido, oferecendo-nos possíveis 

interpretações, sobretudo a do domínio do cônjuge sobre ela. Discorrendo a respeito 

do matrimônio, Lasch (1999, p. 39) lembra que “em geral o amor morre com o 

casamento: o homem, que havia jurado ser escravo da mulher, agora pretende ser 

seu senhor e mestre”. Observamos ao longo dos tempos, e em alguns textos literários, 

esse domínio da figura masculina sobre a feminina, mas isso ocorre, principalmente, 

após o casamento, momento esse em que o homem se sente o dono da esposa. Na 

cena anterior, além da ideia de posse, notamos o diálogo do vestido com o meio, 

contribuindo para o cumprimento das intenções do casal, as quais passam 

necessariamente pela manutenção das aparências que cooperam para sua ascensão 

social.  

Em certo sentido, o vestido cor de palha pertence mais ao próprio Palha do que 

a esposa que o veste, se pensarmos que, como propomos em nosso trabalho, a 

vestimenta da mulher é um reflexo do status social e econômico do homem. Sofia é, 

na verdade, mas um dos “bens” que o homem exibe nos salões, nas reuniões sociais 

das quais participa. Ela é um mostruário daquilo que o casal vai auferindo na sua 

escalada social. Mas ela não é totalmente um produto a ser ostentado, porque, na 

condição de cúmplice do marido, participa dessa encenação por vontade própria. 

O estudo sobre a questão da identidade leva em consideração a análise da 

classe social do indivíduo, o meio em que ele vive, qual a sua origem – nacionalidade 

e todos os detalhes que o formam como sujeito, como podemos observar nas teorias 

de Hall (2005), Bauman (2005) e Woodward (2009). Nesse viés, consideramos que a 

veste, quando associada ao corpo e aos modos, não exprime apenas a identidade, 

ela a compõe, torna-se um elemento demarcador do papel social que as pessoas 

exercem na sociedade. Nesse sentido, não conseguiríamos fazer uma leitura da 

indumentária dos vestidos, decotes e saias de Sofia se não estivéssemos neste 

trabalho analisando os modos da dama, as suas intenções e o seu corpo, pois como 

lembra Ximenes (2009), a vestimenta é uma linguagem entre o corpo que a veste e a 

sociedade, o que discutiremos no ponto seguinte deste texto.  

A indumentária se associa a uma representação plural e/ou individual, visto que 

o sujeito é capaz de ser identificado como parte de um grupo por meio da sua roupa, 
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assim como também pode ser distinto dele por aquilo que usa. Nessa perspectiva, os 

vestidos de festa de Sofia a aproximam daqueles sujeitos pertencentes à classe 

burguesa, realçando o seu status social, ao mesmo tempo que a distinguem dos 

homens e das mulheres mais pobres, já que é um acessório que tanto inclui como 

exclui. Na leitura da indumentária, utilizamos o termo “exclui”, como proposto por 

Bauman (2005), para a compreensão da identidade, pois a vestimenta está restrita a 

uma enumeração, a ocasião em que será usada, às condições sociais, culturais e 

econômicas, do mesmo modo que a identidade nos oferece inúmeras possibilidades 

de ser entendida numa relação excludente.  

Seguindo os pressupostos da leitura da indumentária, ao tratarmos da 

construção identitária, não podemos esquecer que os teóricos colocam a identidade 

como uma constituição incessante e a considera um produto fragmentado. Segundo 

Hall (2005, p. 13), “a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 

uma fantasia”, isto é, a concepção de um molde acabado e único é um engano, 

quando se refere à identidade, pois essa se encontra em partes, sempre em se 

fazendo.  

Pensando no que Hall (2005) propõe acerca da constituição identitária e, ao 

mesmo tempo, atentando para a obra literária em análise, vislumbramos uma 

personagem feminina que é apresentada pelo narrador e demais personagens por 

diversos ângulos: Sofia como uma senhora casada, uma mulher sedutora, uma figura 

ambiciosa, cúmplice do esposo e tantas outras representações. Do início ao final da 

narrativa, vamos, a cada capítulo, descobrindo e costurando, de acordo com o que é 

dito, quais são os modos e hábitos da dama. Quem de fato é a mulher que ora 

analisamos. 

Bauman (2005) afirma que ao mesmo tempo em que a construção da 

identidade tenta “vencer” o sentimento de fragmentação, buscando unir todas as 

partes que nos compõem, cria, por outro lado, relações excludentes, como já 

exemplificamos, pois a “batalha é seleta”. Por isso, Bauman (2005, p. 85), ao tratar 

das batalhas de identidades e da tentativa de juntar os fragmentos de cada uma delas, 

diz que “suas intenções includentes se misturam com (ou melhor, são 

complementadas por) suas intenções de segregar, isentar e excluir”. Nesse processo 

é que podemos enxergar o casal Palha lançando mão de todas as artimanhas para se 

manter como integrantes de uma sociedade burguesa e não no proletariado.  
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No caso específico da própria personagem Sofia, o processo de transformação 

de sua identidade ocorre, principalmente, com o matrimônio, pois a jovem não nasce 

em uma família muito rica, conforme esclarece o narrador: “achava que as maneiras 

polidas da moça vinham da imitação adulta, após o casamento, ou pouco antes, que 

ainda, assim não subiam muito do meio em que vivia” (ASSIS, 2003, p. 154). Sofia 

era filha de um “velho funcionário público” (ASSIS, 2003, p. 67), que, do ponto de vista 

material, não lhe podia oferecer muita coisa. Desse modo, o casamento realizado com 

o “zangão da praça”, Cristiano de Almeida e Palha, garante a dama uma mudança de 

perspectiva social, dado que o marido “era jeitoso, ativo, e tinha o faro dos negócios 

e das situações” (ASSIS, 2003, p. 67).  

Stein (1984, p. 56) observa que “salta aos olhos na leitura dos romances de 

Machados de Assis a importância que tem o casamento para as suas figuras 

femininas” e ainda acrescenta que “o casamento da bela Sofia com Palha não é 

absolutamente calcado no amor, mas na conveniência para ambos” (STEIN, 1984, p. 

57), como estamos pontuando no nosso estudo. Muitas são as passagens que 

podemos citar para mostrar ao leitor como as mudanças na identidade de Sofia iniciam 

após o casamento e como esse enlace matrimonial é vantajoso para os dois, afinal no 

jogo de exibição social e de sedução, Sofia torna-se um ótimo investimento para 

Palha, garantindo-os a permanência no grupo social burguês.  

Retomando o processo de exclusão como parte da formação identitária do 

sujeito, buscamos compreender que na concepção de quem somos e do que usamos, 

damos início, de maneira paralela, a exclusão de outras possibilidades. É na 

convivência com o meio burguês, principiada após o matrimônio, que inicia uma 

transformação mais significativa na identidade de Sofia: mudam os seus modos, 

vestes e comportamentos.  

Além da compreensão sobre identidade, “fragmentação” e “exclusão”, outro 

aspecto é discutido quando falamos em identidade, pois essa está atrelada à 

diferença, conforme destaca Woodward (2009, p. 14): “a identidade é, na verdade, 

relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a 

outras identidades”. A autora restabelece a tese defendida por Bauman (2005) de que 

a escolha de algo elimina a possibilidade de outras escolhas, promovendo a exclusão. 

Levando em consideração o que Bauman (2005) e Woodward (2009) propõem, 

entendemos que o simbólico interfere também na construção da(s) identidade(s), pois 

a construção dessa(s) depende(m) de fatores sociais, políticos entre outros. 
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Se o simbólico provoca alguma interferência na construção da identidade, como 

afirmado acima, podemos dizer também que as características atribuídas a Sofia para 

que a conheçamos são partes de um todo que compõe a sua identidade. Nesse caso, 

as roupas da personagem são mais do que tecidos que cobrem o seu corpo, 

funcionam como signos que refletem e refratam a realidade do casal Palha. Conforme 

Woodward esclarece (2009, p. 14), quando falamos em identidade e diferença, com a 

interferência do simbólico temos que compreender que: 

 

O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas 
cada um deles é necessário para a construção e a manutenção das 
identidades. A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentidos 
a práticas e as relações sociais, definindo, por exemplo, quem é 
excluído e quem é incluído. 

 

O espírito burguês que envolvia a sociedade no início da expansão industrial 

no Brasil, focando no modus operandi do capitalismo, faz com que o casal Palha 

busque meios para pertencer a classe mais abastada. Para tanto, vestir-se bem para 

frequentar os eventos sociais faz parte dos planos empreendidos pelos dois. A 

burguesia tinha essa caraterística de manter o estilo dos reinados que antecederam o 

governo brasileiro, mantendo assim os bailes e as ostentações financeiras das 

famílias, principalmente no Rio de Janeiro, que na época assumia o status de cidade 

principal do país. Para isso, Palha não media esforços para acompanhar o ritmo da 

classe: 

 

O pior é que ele despendia todo o ganho e mais. Era dado à boachira; 
reuniões frequentes, vestidos caros e joias para a mulher, adornos de 
casa, mormente se eram de invenção ou adoção recente, - levavam-
lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas, era escasso 
consigo mesmo. Ia muita vez ao teatro sem gostar dele, e a bailes, em 
que divertia um pouco, - mas ia menos por si que para aparecer com 
os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular, 
decotava a mulher sempre que podia, e até onde não podia, para 
mostrar aos outros as suas venturas particulares. Era assim um Rei 
Candules, mais restrito por um lado, e, por outro, mais público (ASSIS, 
2003, p. 67). 

 

A necessidade de ser um dos que frequentava a alta sociedade obrigava Palha 

a gastar boa parte da sua renda com roupas, adornos e aparatos para mulher e para 

a casa, bem como às despesas com os bailes e outros eventos sociais. Com uma 

divisão social bem marcada entre a burguesia e o proletariado, Palha busca se garantir 
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entre aqueles que fazem parte do primeiro grupo. Além disso, investe mais dinheiro 

nos gastos com a esposa do que consigo mesmo, logo porque, como o próprio texto 

esclarece, as idas aos bailes e demais lugares são mais para exibir a sua mulher e 

com isso se envaidecer, com suas “venturas particulares”.  

Ao investir nas roupas e adornos da esposa, Palha garante, até certo ponto, o 

retorno dos valores gastos, quase que numa relação de “moeda de troca”, pois 

mantém a imagem de que o casal pertence aquele meio. Por outro lado, a 

apresentação pessoal das vestes da esposa aliada a simpatia fingida que lhe rende 

galanteios, permite Sofia ludibriar Rubião, fazendo com que ele confie na amizade do 

casal Palha e esse possa tirar vantagens dessa relação.  

A visão que temos de Sofia é uma construção que passa pela análise dos 

interesses dela e do marido. Na espécie de negócio que empreendem é que 

acompanhamos como Rubião é usado por Palha e sua esposa. O casal, por meio de 

uma falsa amizade e de uma sociedade/parceria, se utiliza dos recursos do amigo 

para melhorar as condições do seu comércio. Nesse jogo, Sofia é a peça chave para 

que Palha aproxime-se do mineiro rico recém-chegado no Rio. Ela, incentivada por 

seu marido, utiliza-se das suas gentilezas e da própria beleza para seduzir e garantir 

a amizade com Rubião. Dessa maneira, Cristiano consegue torná-lo seu amigo e 

sócio do comércio, podendo assim usufruir do dinheiro do outro para investir em seu 

próprio empreendimento.  

Mas o leitor machadiano lembrará que a ambição não é exclusividade do casal 

Palha nas obras de Machado de Assis, muito pelo contrário, Candido (1970, p. 28) 

ressalta, ao analisar as técnicas e características desse autor literário, que alguns 

personagens demonstram a tese do “homem objeto do homem”, como uma espécie 

de maldição que tira a liberdade econômica e espiritual do sujeito. Nessa mesma 

discussão ainda afirma que “este tema é um dos demônios familiares da sua obra, 

desde as formas atenuadas do simples egoísmo até os extremos do sadismo e da 

pilhagem monetária”. A corrida para saber quem será o “vencedor das batatas”. 

Nesse sentido, Palha é a representação do ser interesseiro e mesquinho que 

faz parte da burguesia carioca do século XIX, tanto é que a sociedade entre ele e 

Rubião só existe enquanto Palha não tinha condições de manter os negócios com 

seus próprios recursos, pois, assim que pode, dispensa o amigo:  
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A carreira daquele homem era cada vez mais próspera e vistosa. O 
negócio corria-lhe largo; um dos motivos da separação era justamente 
não ter que dividir com outros os lucros futuros. Palha, além do mais, 
possuía ações de toda a parte, apólices de ouro do empréstimo 
Itaboraí, e fizera uns dois fornecimentos para a guerra, de sociedade 
com um poderoso, nos quais ganhou muito. Já trazia apalavrado um 
arquiteto para lhe construir um palacete. Vagamente pensava em 
baronia (ASSIS, 2003, p. 265). 

 

Note-se como Palha tem uma visão capitalista dos negócios. Na medida em 

que prospera, decide por não fazer mais a divisão dos lucros. Ganancioso, o homem 

tem um olho no futuro. É ainda um habilidoso investidor, diversificando os seus 

interesses com “ações de toda a parte”. 

Aludindo a teoria do humanismo referida na própria narrativa pelo personagem 

Quincas Borba, “aos vencedores as batatas”: na luta pelo prestígio social, o casal 

Palha consagra-se como vencedor e Rubião, que é apenas um dos meios que eles 

encontram para emergir socialmente, finda como pobre e louco. Ribeiro (1996, p. 353) 

traz a questão de que Rubião acredita ser apenas de Sofia a culpa por ele ter se 

tornado um perdedor, defendendo o seu “amigo”, “o Palha, não; o Palha é honrado e 

trabalhador, a mulher é que é o problema. Ela que oferece e se nega, provoca e recua, 

tece cumplicidades e recusa a abordagem”. A esposa de Palha é quem “encarna o 

lado tentação, o lado sensualidade, o lado provocação” (RIBEIRO, 1996, p. 353). Mas 

o estudioso mostra que, mais uma vez, o professor foi enganado, pois mal sabia ele 

que “todo o jogo e requebro de Sofia, as amabilidades e tudo o mais tinham sido parte 

de um jogo comandado pelo seu amigo Palha” (RIBEIRO, 1996, p. 353); o burguês foi 

o estrategista de tudo, a esposa apenas executou. Com muita perfeição, podemos 

afirmar. 

Observando a construção identitária de Sofia numa associação das suas ações 

com as do esposo, recorremos a Woodward (2009, p. 11) para declarar que “as 

mulheres são os significantes de uma identidade masculina partilhada, mas agora 

fragmentada e reconstruída, formando identidades nacionais distintas, opostas”. 

Desse modo, segundo a teórica, a identidade masculina passa a ser entendida como 

influenciadora da identidade feminina, porém modificada e mesmo assim ligadas. 

Conforme estamos verificando ao longo da nossa análise, Sofia tem parte de sua 

identidade construída a partir do seu casamento, pois o esposo a insere na sociedade 

burguesa, proporcionando-lhe novas experiências que ajudam a formular uma nova 

identificação.  
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Lembremos que o período burguês do século XIX, conhecido pelo modo 

capitalista do qual fluem seus interesses, faz refletir o poder econômico, ainda mais, 

na realização dos matrimônios. A sociedade da época prezava pelo nome da família 

das jovens e dos dotes que ofereciam, bem como dos seus ensinamentos domésticos, 

logo porque, as moças deveriam estar preparadas para a vida que teriam. Nesse 

sentido, Ximenes (2009, p. 35) afirma que: 

  

A domesticidade é algo que se instaura no modelo familiar burguês. A 

mulher deveria ter dotes e préstimos para também contrair um bom 

casamento, saber administrar bem o lar e vir de um berço em que 

demonstrasse ter adquirido ensinamentos da prática em família, pois 

isso também significava ser bem nascida. Bordar em bastidor, tocar 

piano, cantarem apresentações de saraus familiares, ser paciente com 

os pequenos, para garantir que será boa mãe, deveriam ser 

verificados como predicados para se alcançar o bom marido. 

 

Apesar de Sofia não se enquadrar inteiramente nesse modelo, era de interesse 

da família da donzela, bem como do seu futuro esposo, que a mulher soubesse cuidar 

de uma casa, tivesse algumas habilidades, além de estar preparada para ter filhos e 

cuidar deles. Somado a isso, a questão do dote passa a ser um dos quesitos para 

conseguir um bom marido. Os modos e o comportamento eram avaliados pela 

sociedade e pelo futuro esposo, que verificava se a mulher tinha educação e sabia se 

comportar em qualquer situação. A mulher era o reflexo das condições do cônjuge, 

então ela teria que ser e estar impecável sempre e em todos os sentidos, fosse no lar 

ou nas reuniões sociais. 

Diante dessas discussões, vamos percebendo que a construção identitária de 

Sofia é realizada no contexto em que ela está inserida com interferências do seu 

casamento, visto que durante a análise literária identificamos vários trechos que 

narram o quanto Cristiano Palha contribui e influencia a mulher a determinados 

comportamentos, principalmente ao que tange a maneira dela de se vestir e de se 

apresentar na sociedade. A sua posição enquanto mulher a põe não somente como 

agente passivo diante do esposo, mas como sujeito que utiliza estratégias de sedução 

para atrair a atenção do outro. Os salões de festas tornam-se o ambiente perfeito para 

Sofia desfilar os seus vestidos e encantos, afinal, sãos as suas roupas, na ótica da 

nossa análise, que a colocam numa posição importante para o desencadeamento da 

história, da derrocada de Rubião e da ascensão social do casal Palha. 
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3.3 OS DISCURSOS DAS ROUPAS DE SOFIA  

 

Ximenes (2009, p. 27) alega que é possível “ler a história do homem por meio 

da indumentária feminina”, pois a roupa possui a natureza de proteger e cobrir a 

epiderme, de participar do processo civilizatório da humanidade e de manter o diálogo 

do corpo que a veste com a sociedade na qual está inserido. Nessa perspectiva, é 

muito mais do que tecido, é um artefato cultural. Não é apenas proteção à pele, é 

identificação e diálogo com a cultura e o meio. Seguindo esse raciocínio, Svendsen 

(2010, p. 21) coloca que “as roupas não são principalmente um escudo para o corpo, 

funcionando antes como uma extensão dele”, logo, nós nos expressamos por meio da 

nossa aparência visual; a indumentária é parte do corpo, mesmo que movível. 

Na obra de Machado de Assis (2003), percebemos que Sofia veste-se para se 

destacar e não apenas com o intuito de cobrir o corpo nu. A indumentária é por ela 

utilizada como meio de chamar a atenção para ela e para as condições sociais do 

casal. Desse modo, apresenta-se sempre impecável, independente da ocasião, da cor 

do vestido ou dos adornos que o complementa. Assim, ela está sempre pronta para 

pleitear a atenção.  

Destacando a relação da mulher com a vestimenta, Ximenes (2009, p. 41) frisa 

que “a sociabilidade, na ocasião do baile, criava também entre as convidadas a 

competição dentro do próprio gênero, ou seja, mulheres competiam com mulheres no 

requinte dos trajes, na docilidade dos gestos”. É inegável, como ratifica a estudiosa, a 

existência de uma espécie de disputa entre as mulheres por meio da qual cada uma 

delas visa se apresentar com o melhor vestido a fim de estar mais bonita em 

determinadas situações.  

A socióloga refere-se às jovens moças do século XIX que iam ao baile para 

mostrar aos demais a riqueza dos seus pais, ao mesmo tempo em que, apresentando-

se de maneira invejável, buscavam um bom pretendente, visto que os bailes eram 

frequentados pelas pessoas renomadas da sociedade. Entretanto, como todas as 

jovens almejavam ser reconhecidas como a mais bela entre todas, a disputa se 

tornava inevitável. A roupa servia para “pontuar” e se “destacar” nesse tipo de disputa. 

No caso da personagem Sofia, mesmo sendo uma mulher casada, não dispensa a 

atenção e o elogio dos convivas, destacando-se sempre como uma das mais bem 

vestida, como o narrador explicita: “Sofia estava magnífica. Trajava de azul-escuro, 

mui decotada” (ASSIS, 2003, p. 143), ela “Traja bem; comprime a cintura e o tronco 
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no caminho de lã fina cor de castanha, obra simples” (ASSIS, 2003, p. 67). Conforme 

vamos acompanhando, os vestidos ressaltam ainda mais a beleza de Sofia. No 

entanto, a indumentária serve, principalmente, para destacar a posição social dela e 

do esposo, e não apenas para enfatizar a sua formosura avultada em alguns trechos 

como este: “Sofia rastejava os vinte e oito anos; estava mais bela que aos vinte e sete; 

era de supor que só aos trinta desse o escultor os últimos retoques, se não quisesse 

prolongar ainda o trabalho, por dois ou três anos” (ASSIS, 2003, p. 66).  

Conforme se sabe, o corpo do sujeito humano sofre alterações com os anos 

vividos, já a indumentária depois de pronta, entre moldes, tecidos e costuras se torna 

objeto completo, inalterável, que só pode ser transformado a partir de uma mudança 

no molde anterior. Enquanto o corpo sofre variação, seja pela idade que avança ou 

por algum fator fisiológico, como entre engordar e emagrecer, a roupa é um molde do 

corpo de quem a veste, é o formato em tecido costurado que modela o seu dono. 

Assim sendo, o corpo exige nova roupagem após suas alterações, e a vestimenta se 

apresenta em nova tendência. Mas, mesmo sofrendo modificações, a indumentária e 

o corpo continuam dialogando entre si e o meio social no qual o indivíduo convive; 

eles permanecem oferecendo identificações sobre os seus gostos, poder econômico 

e segmento cultural. No caso de Sofia, o passar do tempo parece lhe fazer muito bem, 

visto que o corpo vai sendo comparado pelo narrador a uma escultura que vai sendo 

aprimorada. Todavia são as vestes e os adornos que complementam esse trabalho, 

tornando a mulher a “lanterna” dos bailes, como é o desejo de Palha e, de certa forma, 

o dela própria.  

Além das alterações naturais pelas quais passam o corpo do sujeito no decorrer 

do tempo, existem aquelas impostas pela própria sociedade e que são responsáveis 

por modificar o estilo de roupa utilizada. A respeito disso, recordemo-nos do 

estereótipo da mulher que mudou nas últimas décadas: desde as mulheres mais 

cheinhas com seu corpo avantajado em partes, até as mulheres magérrimas que 

desfilam pela sociedade o seu corpo de top model, impondo, assim, uma moda de 

vestimentas de números muito baixos, que exibem muitas curvas e nada de gordura. 

Cada traje utilizado por determinada época oferece uma informação, seja o véu que 

não permitia que a mulher mostrasse o seu rosto, as crinolinas que davam mais 

volume aos quadris, os decotes que deixavam os seios à mostra ou até mesmo as 

mangas curtas que permitiam que braços e ombros fossem vistos. 
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Por conta dessas transformações, o vestuário não pode ser entendido sem 

observarmos a sua relação com o corpo. A roupa só está completa quando essa se 

complementa com aquele. Corpo esse que Ximenes (2009, p. 89) distingue como 

sendo aquele que se “move, corpo tridimensional, corpo com uma natureza que 

pertence a um tempo e espaço, e o espaço é o próprio corpo”; ambos se 

complementam. Tanto Souza (1987), quanto Ximenes (2009), defendem o 

pensamento da linguagem propiciada pela roupa entre o corpo que a veste e a 

sociedade em que se encontra. Há uma troca de informações, pois a vestimenta se 

comunica através de seu modelo e enfeites, enquanto que a sociedade faz as suas 

mudanças serem refletidas nessas indumentárias. Como ressalta Souza (1987, p. 

125), “a vestimenta é uma linguagem simbólica, uma estratagema de que o homem 

sempre se serviu para tornar inteligíveis uma série de ideias como o estado emocional, 

as ocasiões sociais, a ocupação ou o nível do portador”, a partir desse pensamento, 

podemos citar vários exemplos, tanto da sociedade quanto da própria personagem 

Sofia. 

O vestido branco escolhido pela noiva representa a pureza da mulher que a 

veste, enquanto o vermelho e decotado apresentam características muito utilizadas 

para o processo de sedução. A própria Sofia veste suas roupas de acordo com a 

ocasião. Pensemos, por exemplo, no vestido cor de palha, pois esse é mais do que 

um simples indumento, configurando-se, na realidade, como símbolo da confirmação 

do pacto existente entre o casal, cujo intuito era manter-se em evidência na sociedade 

burguesa. Mencionemos também o vestido azul para o baile, o de cor castanha para 

uma recepção e até mesmo o preto que indicava o luto pela morte da sua tia: 

 

Sofia estava só, vestida para sair. [...] Estava tão bonita, que ele 
hesitou em dizer-lhe as palavras duras que trazia de cor. O luto ia-lhe 
muito bem, e o vestido parecia uma luva. Sentada, via-se-lhe metade 
do pé, sapato raso, meia de seda, coisas todas que pediam 
misericórdia e perdão (ASSIS, 2003, p. 205).  

 

Na ocasião da missa de sétimo dia pela morte de D. Maria Augusta, Rubião se 

enche de coragem e vai ao encontro de Sofia tomar satisfação sobre a carta que 

encontrara da dama para o Carlos Maria. Cheio de raiva e na ânsia de entregar a carta 

a remetente, ele procura Sofia, mas hesita no discurso de acusação que havia 

ensaiado ao vê-la vestida de preto, como descreve a citação. Numa espécie de 

discurso indireto livre, acompanhamos a admiração do homem pela mulher, 
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observando que até o luto “ia-lhe muito bem”; o vestido encobre o corpo da 

personagem como uma luva. A cor que remete ao sentimento de perda e de dor não 

tira da jovem a formosura, ao contrário, o vestido acrescenta-lhe a beleza da enlutada.  

A visão da metade do pé, “sapato raso, meia de seda”, expõe determinada 

intimidade entre os dois, pois não era comum ao homem, principalmente sem ser o 

marido, ver os pés de uma dama. Eles estavam sempre cobertos pelas longas saias. 

Na cena em questão, Rubião menciona essa visão e afirma que são “coisas todas que 

pediam misericórdia e perdão”, como se diante da imagem do corpo nu se sentisse 

tentado, o que lhe provoca certa hesitação para se dirigir a Sofia sobre a carta como 

planejara. 

Como na cena supracitada, é possível fazer uma leitura do sujeito em 

singulares situações através da roupa que a veste, pois o indumento selecionado para 

uso sofre interferências pelo estado de humor, ou ocasião social da qual a pessoa 

participa. Vestimo-nos de acordo com a situação em que nos encontramos, tanto é 

que a moda dita o que pode e não pode ser vestido.  

Segundo Ximenes (2009, p. 71), é percebível “um crescente diálogo entre a 

mulher e a sociedade por intermédio das roupas”. Nesse dialogismo, ela constrói a 

sua identidade, buscando se identificar com o meio em que vive e a roupa ajuda nessa 

construção, bem como inserção social, como ocorre a Sofia. A respeito disso, 

tomemos como exemplo um de seus vestidos de festa. A personagem usa em 

algumas passagens, conforme já exemplificamos, a cor azul-escuro para ir ao baile, 

cujo vestido enfatiza seus seios e estabelece um contraste com a cor clara da sua 

pele. Nesse caso, a cor do vestido de Sofia está apropriada para a ocasião. Além 

disso, essa coloração se associa aos imperadores dos séculos XVII e XVIII, pois 

somente eles poderiam usar o tecido dessa tonalidade, já que ela remetia a ideia de 

que o sujeito estaria mais próximo do céu, sendo considerado, por isso, superior, 

segundo destaca Marnie (2013, p. 83), ao mencionar o significado das cores dos 

tecidos das roupas.  

A leitura da indumentária nos mostra que a “linguagem das roupas, cuja 

significação está longe de ser apenas a cobertura da nudez” (XIMENES, 2009, p. 16) 

tem uma função social, além de proteger o nosso corpo, pois, como estamos 

ressaltando no decorrer dos nossos estudos, a roupa acompanha o processo cultural 

e globalizado. A moda em si é constituída de uma consciência do corpo com o meio 

cultural, em que as medidas, movimentos e envoltórios expressam o desejo coletivo 
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ou individual, e esses são “somatizados” e “mediatizados”, como colocara Ximenes 

(2009), por tendências estéticas genéricas e socializantes.  

Sejam os braços descobertos, os seios em evidência, o vestido apertado à 

cintura, a cor escolhida para cada ocasião, os adornos selecionados para 

combinação, todos esses fatores representam uma parte cultural e social do indivíduo, 

bem como refletem aspectos do meio em que ele está inserido. Não há como 

desvencilhar o sujeito da sociedade, logo não podemos retirar a significação da 

indumentária do contexto cultural e social, já que a roupa é uma extensão do corpo 

que o veste, isto é, do sujeito. 

Quanto ao fato de a moda ser vista como uma forma de comunicação, 

Svendsen (2010) lembra que devemos estar atentos às mudanças sociais ocorridas 

nos últimos séculos, pois, segundo o autor, a sociedade do passado, principalmente 

a feudal, tinham os códigos de vestuários relativamente estáveis. Isso ajudava nessa 

ideia de comunicar a identidade social por meio da roupa, já que os trajes utilizados 

por cada classe eram definidos por lei, o que não ocorre mais na sociedade moderna, 

em que cada um se veste, quase sempre, da maneira que desejar.  

Diante dessas colocações, ao fazer a leitura da indumentária, seguimos o viés 

do personagem e não somente da roupa. Assim, a interpretação dada às situações 

selecionadas é de acordo com o contexto no qual o sujeito está inserido. Não é a 

roupa de Sofia, mas é Sofia enquanto indivíduo que se reveste com determinado traje 

e em certa circunstância, por isso a defesa de que há discursos na indumentária da 

personagem. 

A indumentária de Sofia contribui para que possamos afirmar que os seus 

vestidos trazem a mensagem da classe à qual ela pertence, o poder econômico que 

a dama e o seu esposo se esforçam para externalizar, pois eles apontam a beleza, a 

riqueza e o jogo de sedução que a própria personagem assume em seu 

comportamento. Enquanto Sofia permanece quase sempre “calada”, como uma dama 

da sua época tinha que ser, os decotes, mangas e cores das suas roupas dialogam 

com o meio, apontando para um princípio de sedução o qual discutiremos no ponto a 

seguir. 

 

 

 

 



67 
 

3.4 A “MÁSCARA SUBLIME” DA SEDUÇÃO DA PERSONAGEM SOFIA 

 

Braudrillard (1991, p. 41), ao estabelecer uma relação entre a sedução e a 

vestimenta, reconhece que “a nudez velada pelas roupas funciona como referente 

secreto, ambivalente. Desvelada, ela superficializa-se como sujeito e entra na 

circulação dos signos: nudez design”, ou seja, a indumentária é parte simbólica da 

constituição do sujeito, aquela que excede o seu papel de apenas cobrir e proteger o 

corpo e que passa a fazer parte do jogo da sedução, dos artifícios para demonstrar 

um poder econômico e até mesmo um tipo de adorno para atrair, encantar, envolver. 

A vestimenta é objeto de suma importância e bastante utilizada, principalmente pelas 

mulheres, no processo de sedução. 

Em certo momento da narrativa, no baile, o personagem Siqueira comenta 

sobre a senhora casada cognominada Sofia, afirmando: “realmente, a mulher do 

Palha é um primor, bela de cara e de figura; eu ainda acho mais bem-feita que bonita” 

(ASSIS, 2003, p. 79). Conforme se percebe, esse personagem é mais um, entre 

tantos, que se deixa atrair pela esposa de Cristiano Palha, ressaltando que os seus 

encantos surgem mais do seu corpo do que de sua beleza propriamente dita. Sobre a 

atração que o corpo da mulher desperta em seus convivas, já notamos em nossa 

leitura que a roupa que Sofia costuma vestir é sempre propícia para evidenciar partes 

de sua estrutura anatômica, seja a cintura, o colo, os braços, utilizando-se do jogo do 

cobrir-se e descobrir-se, resultando disso a atenção dos homens para si. 

A vestimenta da mulher sempre despertou no homem, e também nas outras 

mulheres, um olhar de admiração. Notadamente, as vestes se somam a beleza e a 

elegância da figura feminina, realçando-as ainda mais. No século XIX, onde 

encontramos a personagem Sofia, as diversas camadas de tecidos que cobrem o 

corpo das damas, despertam nos homens a curiosidade de despi-las e possuí-las. 

Ximenes (2009, p. 44) comenta que: 

 

A estratégia das aparências do traje social, dentro do relevante valor 
burguês da época, mesmo que escondendo e revelando diferentes 
partes do corpo com a produção cuidadosa do vestuário, revelava uma 
carga hipertrófica do imaginário erótico, que traduz, a despeito de 
cobrir-se, o revelar-se por meio, tanto da vestimenta invisível (saiotes, 
corpetes e lingeries) que valorizava a nudez, como do traje final, que 
era arquitetonicamente criado para acentuar-lhe os atributos físicos. 
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A indumentária feminina sempre foi criada para chamar a atenção e não apenas 

no intuito de encobrir o corpo ou propiciar conforto às mulheres. A exemplo disso, 

temos os vestidos usados com os saiotes, intitulados de anquinas (tipo de saia que 

avantajava a parte traseira da mulher), que aumentavam o volume de determinadas 

partes da indivídua, insinuando que a mesma seria mais robusta do que realmente 

era. As anquinhas, exteriorizava uma beleza da mulher, que era a de possuir os 

quadris largos e a cintura fina, o que chamava a atenção do sexo oposto. No entanto, 

esse tipo de indumentária machucava a mulher, devido ao seu peso e extremo 

desconforto, já que ela ficava impedida de sentar e realizar quaisquer atividades que 

necessitassem de um movimento que mexesse com outros órgãos além dos membros 

superiores. Era, na verdade, uma notável prisão para o corpo.  

Apesar do narrador não mencionar que Sofia usava anquinhas, ele enfatiza o 

espartilho que comprime a cintura da personagem, bem como fala do som causado 

pelo movimento das saias que ficam embaixo do vestido da dama: “Sofia, depois de 

estar alguns segundos à escuta, tornou à sala, e foi sentar-se com grande rumor de 

saias” (ASSIS, 2003, p. 207). A jovem se utiliza ainda do artifício de apresentar-se 

com uma cintura marcada para chamar ainda mais a atenção dos olhares para a parte 

superior do corpo. Tanto que a maioria dos elogios a ela feitos, pelo narrador, Rubião 

ou Palha, mencionam o colo da mulher. 

Ao falar das anquinhas, Ximenes (2009) se refere a elas como “carga 

hipertrófica do imaginário erótico”, pois com tais modelos de roupa as atenções e 

olhares se direcionavam mais a parte posterior do corpo feminino, despertando no 

homem o desejo de revelar o que estava coberto. Quanto a isso, Souza (1987, p. 93) 

esclarece que:  

 

Se a roupa cobre, conscientemente, o corpo da mulher, nem por isso 
deixa de acentuar-lhe as características sexuais, aumentando-lhe os 
quadris, primeiro pela grande quantidade de anáguas, folhos e 
babados, depois pela crinolina, convés do contraste das mangas 
excessivas [...] o ritmo erótico, portanto, que consiste em chamar a 
atenção, sucessivamente, para cada parte do corpo, mantendo o 
instinto sexual sempre aceso, relaciona-se aqui, principalmente, com 
a parte que a vestimenta acentua e não com a que desnuda. 

 

Vejamos que é justamente isso que faz Sofia durante toda a narrativa: ela 

acentua partes do seu corpo, utilizando-se da pouca liberdade que a mulher de sua 

época possuía para mostrar os braços nus e um pouco do colo. Mesmo que esteja na 



69 
 

posição de mulher casada, ela consegue atrair a atenção seduzindo e encantando os 

que estão a sua volta. 

A roupa, como salienta Souza (1987), apesar de cobrir o corpo, assumia um 

papel erótico, já que despertava o desejo por aquilo que ela escondia. Talvez, por 

isso, determinadas vestimentas eram criadas para provocar os desejos mais ocultos 

no outrem, promovendo um jogo de partes que se cobriam e outras que ficavam a 

amostra.  

Nas discussões sobre a indumentária, Ximenes (2009) comenta sobre o 

puritanismo patriarcal que, até o século XVIII, considerava o impulso sexual como um 

valor hedonista. No século XIX, o erotismo apesar de velado começa a surgir mais 

explicitamente por meio de objetos e de numerosos estímulos, entre eles a autora 

menciona a roupa. Ainda acrescenta que, embora entre a nudez e o impulso sexual 

exista uma proximidade latente, a vestimenta assume na cultura ocidental o papel de 

ser um atrativo sexual na sociedade, principalmente a oitocentista.  

Ainda sobre as vestimentas femininas, ressaltamos que a composição do tecido 

costurado ao corpo permite ou não destacá-lo. A mulher utilizava-se desse subterfúgio 

para aprimorar a sua forma, apresentando-se atrativa, além de se mostrar na moda. 

A roupa assume, assim, o papel de fetiche, pois ela tem o poder de despertar o desejo 

do sexo oposto; ela cobre o objeto desejado, que é o corpo nu. Na literatura 

machadiana, vimos o exemplo de Bentinho ao ver pela primeira vez Capitu, Brás ao 

rever Virgília e, principalmente, o modo como Rubião admira e se encanta por Sofia. 

Machado de Assis, intencionalmente ou não, apresenta em suas narrativas a maneira 

como os homens admiram as mulheres e suas vestimentas.  

Logo, como cita Ximenes (2009, p. 82), as vestes femininas instigam ao homem 

“a imaginar o corpo da mulher, principalmente pelos enfoques dado às formas 

insinuantes decorrentes do traje, que favorece a sedução erótica”. Assim, a roupa, 

mais uma vez, oferece um diálogo entre o corpo que a veste e os olhos que a veem, 

bem como, segundo Ximenes (2009, p. 84), “a mulher vestida se torna um espetáculo 

para o homem observar”, e a figura feminina parece saber muito bem disso, pois 

costuma apostar em belas vestimentas para chamar a atenção de seus futuros 

pretendentes.   

Souza (1987, p. 93), destaca que “é sabido que a vestimenta se origina menos 

no pudor e na modéstia do que um velho truque de, através do ornamento, chamar a 

atenção de certas partes do corpo”. As mulheres, a partir do século XV, descobrem 
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que as roupas poderiam ser usadas como maneira de se exibirem para a sociedade 

e, dessa forma, a vestimenta, com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando às 

atividades exercidas pela figura feminina. As mangas dos vestidos foram diminuindo, 

por exemplo, quando a mulher começou a exibir o seu dote musical, ao tocar harpa e 

piano. Além do mais, alguns vestidos apresentavam-se colado ao corpo, e tal 

tendência começou primeiro pelas mangas, depois cintura, até comprometer todo o 

vestido, evidenciando as partes que compõem o corpo feminino. 

Interessante ressaltar que as revoluções sociais ocorridas em todo o mundo 

influenciavam nas vestimentas femininas, uma vez que, como colocara Souza (1987), 

as crises decorridas das revoluções, refletiam num afrouxamento da moral, e com isso 

os modelos das vestimentas ganhavam novas formas. Souza (1987, p. 154) fala ainda 

sobre a relação homem, mulher e vestimenta, pois, “sob o olhar cúmplice da 

sociedade, quando a mulher se abandona simbolicamente ao companheiro por meio 

dos recursos da vestimenta, é pelo galanteio que, por sua vez ele, também, 

simbolicamente, a propicia e domina”; o que a estudiosa observa é o que 

vislumbramos nas atitudes de Sofia e Palha na sociedade. Entre outros recursos, o 

casal faz uso da indumentária para garantir o seu posicionamento social e o 

pertencimento de um ao outro, como ratificado pelo vestido cor de palha.  

A vestimenta pode propiciar um jogo de esconde-esconde, em que alguns 

encantos anatômicos da mulher se ocultam por baixo dos tecidos e véus que os 

cobrem, enquanto outros aparecem revelados, como destaca Ximenes (2009, p. 22) 

ao observar que “a mulher estabelecia o jogo de insinuar e recuar”. Para a realização 

desse estratagema, o decote dos vestidos é um dos recursos mais utilizados pelas 

mulheres do século XIX, com a intenção de atrair olhares para si. A indumentária 

feminina compunha um ritual de sedução, do qual o mistério é parte importante, 

transformando o corpo para surpreender o outro com uma nova des-coberta. 

Ximenes (2009, p. 71) ressalta que “o corpo feminino desnudo não possui mais 

encantos do que o corpo vestido; afinal, a roupagem tem o poder de transformá-lo no 

corpo idealizado. É como se o corpo separado da roupa, estivesse incompleto, 

inacabado”. Essa idealização do corpo é notória na personagem Sofia que se 

considera muito bonita, principalmente quando usa suas roupas e adornos. Ela não 

cansa de se admirar e exaltar a sua própria beleza: 
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Tratou-se de vestir-se; mas, ao passar diante do espelho, deixou-se 
estar alguns instantes. Comprazia-se na contemplação de si mesma, 
das suas ricas formas, dos braços nus de cima a baixo, dos próprios 
olhos contempladores. Fazia vinte e nove anos, achava que era a 
mesma dos vinte e cinco, e não se enganava. Cingido e apertado o 
colete, diante do espelho, acomodou os seios com amor, e deixou 
espraiar-se o colo magnífico. Lembrou-se então de ver como lhe ficava 
o brilhante; tirou o colar e pô-lo ao pescoço. Perfeito. Voltou-se da 
esquerda para a direita, e vice-versa, aproximou-se, afetou-se, 
aumentou a luz do camarim; perfeito. Fechou a jóia e guardou-a. 
– Aquele homem adora-me – repetiu (ASSIS, 2003, p. 231). 

 

No trecho literário supracitado, a figura de Sofia lembra a personagem do conto 

de fadas, admirando a própria beleza diante do espelho. Na cena, ela se deleita com 

a própria imagem, numa espécie de adoração do corpo propositalmente realçado pela 

vestimenta. Note-se como a personagem revela um olhar narcísico sobre si mesma, 

demonstrando ser confiante e conhecedora da sua beleza e do seu poder de sedução. 

No encontro com a própria imagem, constata pela aparência jovial a generosidade do 

tempo.  

Sofia ao ficar em frente ao espelho parece seguir um rito que a vaidade 

direciona suas atitudes, reafirmando a tese dos adornos e aparatos para o corpo nu; 

ela trata-se em se vestir, para somente depois se olhar. A roupa, nessa cena, assume 

o papel de comungar com a beleza da personagem. Observe-se que ela espera 

“alguns instantes”, deleita-se e se contempla com a sua própria imagem, segue a 

cerimônia de se auto admirar, de ver o seu corpo com o olhar que o outro lhe vê. 

Aprecia as partes anatômicas que ficam expostas, permanece diante do espelho, 

como uma continuação do ritual de preparo, então “acomoda” os seios “com amor”, 

sentimento que nutre por si e que alimenta para que os outros sintam por ela, e deixa 

o colo magnífico, espalhado no colete. Ribeiro (1996, p. 353), ao falar sobre a esposa 

de Palha, lembra ao leitor que essa é uma mulher que “encarna o lado tentação, o 

lado sensualidade, o lado provocação”, tanto que a sua imagem consegue seduzir a 

sua própria dona. 

 Ainda do momento de contemplação, Sofia se lembra da joia que ganhara de 

Rubião, e põe o colar no pescoço. Parece que agora a imagem refletida tinha 

alcançado o auge, pois ao se ver ela diz “perfeito”, e vira da direita para esquerda 

admirando, se aproxima do espelho, aumenta a luz do camarim e repete: “perfeito”. 

Não bastando a imagem que contempla ao se ver, ela ainda faz questão de ressaltar, 
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em voz alta, pois ouvir quaisquer elogios e/ou galanteios a agradavam, “aquele 

homem adora-me”.   

O narcisismo de Sofia aproxima-se do que Braudrillard (1991) considera ser 

uma das dimensões da sedução, perpassada por uma “nostalgia diabólica” aquela em 

que o sujeito se perde em meio as aparências, seduzido pela própria imagem:  

 

É por isso que, dentre todas as grandes figuras da sedução, pelo 
canto, pela ausência, pelo olhar ou pelo disfarce, pela beleza ou pela 
monstruosidade, pelo brilho, mas também pelo fracasso e pela morte, 
pela máscara ou pela loucura, que povoam a mitologia e a arte, a de 
Narciso destaca-se com força singular [...] Nesse sentido, toda a 
sedução é narcísica, e o seu segredo reside nessa absorção mortal. 
Disso decorre que as mulheres, estando mais próximas desse outro 
espelho oculto em qual sepultam seu corpo e sua imagem, estariam 
também mais próximas dos efeitos da sedução (BRAUDRILLARD, 
1991, p. 77-78) 

 

Em Sofia, os efeitos da sedução aparecem refletidos no espelho, objeto esse 

tido como “o suporte de um simbolismo extremamente rico dentro da ordem do 

conhecimento” (CHEVALLIER E GHEERBRANT, 2009, p. 393), que proporciona 

inúmeras interpretações, pois além de tudo é revelador, mostra a verdadeira face de 

Sofia, uma mulher que é maravilhada por si mesma e que se utiliza dos seus encantos 

para seduzir os outros, principalmente, Rubião. Na passagem literária, podemos 

perceber o narrador utilizando-se do próprio olhar de Sofia, por meio da imagem 

refletida no espelho, para mostrar ao leitor quem é essa personagem. 

Ainda sobre a cena de Sofia diante do espelho, destacamos que as suas 

vestimentas estão de acordo com o que Ximenes (2009, p. 24) observara, a respeito 

de como a figura feminina deveria se vestir, já que, segundo a autora, a mulher deveria 

ter seus dotes físicos “evidenciados, pois as roupas constituíam o elemento que 

platonicamente a aproximavam do sexo oposto e nutriam atração recíproca”. Nesse 

caso, a roupa torna-se uma linguagem simbólica por meio da qual a mulher 

potencializa o seu poder de sedução, atraindo a figura masculina. Desse modo, no 

jogo da sedução empreendido pela mulher, a roupa e o comportamento acabam 

sendo os meios utilizados por ela para prender a atenção, conseguir a partir da sua 

imagem conquistar a admiração (pela beleza, pela posição social, entre outros) do 

sujeito a ser seduzido: 

 



73 
 

Olhava para Sofia, que estava então em pé de costas para ele, falando 
a duas senhoras sentadas. Rubião admirou-lhe ainda uma vez a 
figura, o busto bem talhado, estreito embaixo, largo em cima, 
emergindo cadeiras amplas, como uma grande braçada de folhas sai 
de dentro de um vaso. A cabeça podia então dizer-lhe que era como 
uma magnólia única, direita, espetada no centro do ramo. Era isto que 
Rubião mirava, quando D. Tonica lhe perguntou pelos ares de 
Barbacena, e ele repetiu a palavra dela, sem lhe dar sequer a mesma 
forma interrogativa (ASSIS, 2003, p. 70) 

 

Se a pessoa de Sofia é uma obra de arte ou divina, podemos dizer que o artista 

principal dessa produção são os olhos de Rubião, afinal, é ele que descreve a senhora 

com o máximo de detalhes e ressaltando uma possível perfeição. O leitor machadiano 

enxerga a esposa de Palha pelo olhar apaixonado de Rubião. Por ele, o corpo da 

mulher aparece descrito como uma escultura talhada e detalhada em cada ponto. E 

enquanto “escultura”, o Rubião só pode, de fato, admirá-la. Nada mais.  

O professor ainda enfatiza que o busto, destacado pela roupa, aparece em 

concordância com o quadril – “as cadeiras”, possibilitando comparações da figura 

feminina com ‘uma grande braçada de folhas’ e com uma magnólia, essa última 

ocupando posição de destaque no centro do ramo por carregar, possivelmente, 

determinada singularidade. Nesse trecho, ele a transforma em uma obra divina, uma 

criação da natureza; a magnólia, era uma rosa “única, direita” que os seus olhos não 

cansam de admirar. 

 Ao longo da história, a cada passagem em que o narrador ou algum dos 

personagens descrevem Sofia, podemos perceber que a indumentária utilizada por 

ela ressalta a sua anatomia, evidenciando braços, seios, cintura e até mesmo os seus 

pés, esse último quando a dama se encontra geralmente sentada. Na maioria dos 

casos, independente do membro ou parte do corpo que aparece à mostra, as 

descrições são acompanhadas de adjetivos e comparações que nos convencem da 

beleza da personagem, e os elogios sempre partem da indumentária e do adorno para 

chegar na dama; eles complementam o conjunto da formosura de Sofia. A mulher, 

desse modo, atende a sua obrigação de apresentar-se bonita e elegante considerando 

os desejos do marido. 

Teresa Pires Vara (1976, p. 57) afirma que a máscara sublime que envolve a 

relação de Palha e Sofia com Rubião é desnudada pelo narrador, pois esse ao narrar 

o processo de sedução consciente de Sofia revela também o “processo de exploração 

capitalista” de Palha, já que o casal queria se apossar da riqueza de Rubião. A autora 
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defende que há uma ambiguidade na narrativa que nos permite reconhecer as 

conotações subjetivas, as colocações metafóricas e a duplicidade de Sofia, pois a 

atitude velada do casal sobre Rubião nos mostra o jogo de sedução da dama, a 

exploração capitalista do marido, mas, principalmente, a degradação moral dos dois 

no decorrer da história.  

Apesar de sabermos que Sofia induz Rubião a admirá-la e de certa forma gostar 

dela, não podemos omitir que desde o primeiro contato entre os dois já é percebível o 

interesse dele por ela, bem como a sua admiração pela beleza da dama; ele relata 

isso em sua lembrança. O fato de conhecê-la junto com o marido durante a viagem 

que realizam para o Rio de Janeiro não consegue impedir em Rubião o despertar do 

interesse, fazendo-o se render aos encantos da jovem, ainda no primeiro encontro: 

 

E recordava assim o primeiro encontro, na estação de Vassouras, 
onde Sofia e o marido entraram no trem da estrada de ferro, no mesmo 
carro em que ele descia de Minas; foi ali que achou aquele par de 
olhos viçosos, que pareciam repetir a exortação do profeta: Todos vós 
que tendes sede, vinde às águas (ASSIS, 2003, p. 12). 

 

A menção aos olhos da jovem e a referência à fala do profeta realizadas por 

Rubião, conduzem à conclusão de que a beleza da mulher era convidativa. Atentemo-

nos para o trecho da bíblia, Isaías 55:1, que Rubião cita fazendo referência ao que foi 

dito pelo profeta e relacionando ao olhar de Sofia. Por tratar-se de uma obra de 

Machado de Assis, poderíamos declarar que o autor foi extremamente irônico ao 

utilizar justo esse texto de Isaías para falar do seu personagem, pois no livro sagrado 

esse versículo faz parte de uma reflexão que o apóstolo relata sobre a necessidade 

do homem se desprender dos bens materiais e buscar o supremo valor que é Deus. 

O que contraria a construção dos personagens Cristiano Palha e Sofia, que buscam 

a todo custo a ascensão social e econômica. Ao chamar o seu povo, segundo o texto 

bíblico, Cristo convida para uma nova aliança e promete a salvação, ao dizer “vinde 

às águas”. Diante do que discutimos sobre a obra Quincas Borba, sabemos bem que 

Sofia não foi a salvação de Rubião, ao contrário, ela foi a sua perdição, foi as águas 

que o afundaram na loucura.  

A “sede” de Rubião foi mais forte, ele não resistiu e foi ao encontro das águas 

do olhar de Sofia. No decorrer da narrativa, passamos a “assistir” aos encontros entre 

o mineiro e o casal, e como o primeiro não sabia como se comportar com os seus 

novos amigos. O narrador afirma que Rubião tinha “vexame” por causa dela, pois não 
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tinha jeito com as senhoras. Mesmo assim, fazia de tudo para estar ao lado de Sofia, 

buscando desculpas para ficar em sua presença, se fazendo de “forte” e “implacável” 

quando se via frente a frente com ela. Ao contrário do homem, Sofia agia com 

naturalidade, sobretudo quando o encontra no território da sua própria casa: 

 

Sofia era, em casa, muito melhor que no trem de ferro. Lá vestia a 
capa, embora tivesse os olhos descobertos; cá trazia à vista os olhos 
e o corpo, elegantemente apertado em um vestido de cambraia, 
mostrando as mãos que eram bonitas, e um princípio de braço. 
Demais, aqui era a dona da casa, falava mais, desfazia-se em 
obséquios; Rubião desceu meio tonto (ASSIS, 2003, p. 48) 

 

Em seu território Sofia se apresenta de maneira mais natural, trajando uma 

vestimenta que deixa à mostra partes do seu corpo. Em relação ao primeiro encontro 

no trem, é possível perceber também determinado despojamento nos modos e 

comportamentos, tanto que fala mais, parecendo mais acessível ao homem que lhe 

admira. Numa espécie de trocadilho com o que se diz na citação, podemos afirmar 

que ela retirou a “capa” que a cobria na estação de trem e mostrando no ambiente do 

lar, a sua verdadeira personalidade.  

Se antes foram os olhos da dama que pareceram convidativos a Rubião, nesse 

trecho, observamos que ele entende que os modos e a roupa da mulher também o 

convidam para ele admirá-la. O “des-cobrimento” do corpo de Sofia, mesmo que 

apenas das mãos e parte dos braços, faz com que Rubião se sinta ainda mais 

seduzido pela esposa de Palha, como Braudillard (1991, p. 104) destaca:  

 

O corpo é o primeiro grande suporte desse gigantesco projeto de 
sedução. Apenas para nós é que assume um caráter estético e 
decorativo (e que ao mesmo tempo é negado em profundidade; a 
negação moral de toda a mágica do corpo surte efeito na própria ideia 
de decoração. Tanto para os selvagens quanto para os animais, não 
se trata de decoração, é um adorno. [...]) 

 

O corpo faz parte desse projeto de sedução. Nós humanos enxergamos o corpo 

de uma maneira diferente dos outros seres; o admiramos pela estética e pelo poder 

decorativo que ele representa para a nossa cultura. A vestimenta comunga com essa 

ideia de adorno que o corpo atende durante a sedução.  

O narrador brinca com o seu leitor ao fazer certas insinuações sobre Sofia, pois, 

em alguns momentos, nos faz acreditar que ela era responsável pelo amor que Rubião 
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nutria por sua pessoa. No entanto, também percebemos que muito do sentimento 

alimentado por ele advém do que imagina que pode acontecer entre si e Sofia. Dessa 

modo, ele cria em sua mente momentos em que a jovem retribui a paixão que ele 

sente, o que não acontece, embora a mulher mantenha uma dubiedade relativa ao 

seu comportamento. “A duplicidade de Sofia, camuflada num processo metafórico, se 

mantém até o momento em que, solidificadas as relações com o ‘capitalista’ (Palha e 

Cia, tem início o processo de eliminação de Rubião)” (VERAS, 1976, p. 62). A imagem 

criada, pelo leitor, sobre o casal que ajudava Rubião no início da narrativa é 

substituída pelos desejos e interesses implícitos que os senhores Palha têm.  

Portanto, afirmamos que, pelo viés das indumentárias de Sofia, podemos 

compreender o quanto a roupa, enquanto artefato cultural, representa e tem 

significado na construção identitária da personagem da obra machadiana analisada. 

A “linha” narrativa que costurou a história de Cristiano Palha e sua esposa, mostra-

nos a verdadeira face da burguesia brasileira, bem como as artimanhas utilizadas 

pelos ditos burgueses para se manterem na classe superior ao do proletariado. A 

busca incessante pelo poder econômico que faz com que Sofia se destaque na obra 

pelo seu jeito de se comportar e induzir os outros sujeitos, leva-a aproveitasse, 

sobretudo, da sua beleza e graça no processo de sedução do personagem Rubião.  

As vestimentas, os adornos e aparatos da mulher dialogam com o meio no qual 

ela convive e são peças fundamentais para simbolizar o poder econômico do marido 

e do papel que ocupam na sociedade. É muito mais que tecido, corte e costura, os 

vestidos, os decotes e o colo à mostra de Sofia são partes que compõe os modos da 

dama, bem como ajudam-nos a analisar em que sociedade a jovem estava inserida. 

A roupa da personagem como uma extensão do seu corpo, da sua posição social e 

do seu comportamento em meio aos outros. São as vestimentas de Sofia que, ao 

fazermos a leitura da indumentária, comprova-nos a tese de que é possível 

(re)conhecer um sujeito e parte de sua história por meio da roupa.  

Diante disso, é que discutimos a identidade, os modos e o comportamento da 

personagem neste trabalho e apresentamos ao leitor como a identidade feminina 

aparece relacionada a posição social e econômica, a condição de mulher casada da 

personagem, que se vale de subterfúgios para seduzir aqueles que estão a sua volta.  

Candido (2009, p. 58-59) afirma que, no romance, podemos variar a nossa 

interpretação da personagem, mas devemos considerar que o escritor deixou em sua 

narrativa uma linha de coerência, que delimita “a curva da sua existência e a natureza 
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do seu modo-de-ser”, ou seja, na obra Quincas Borba seguimos a história contada 

pelo narrador, considerando a narrativa e o enredo que envolve o personagem Rubião 

e a sua trajetória, mas detemo-nos aos detalhes e “modo-de-ser” da personagem 

feminina, Sofia. O percurso realizado na obra de Machado de Assis (2003), permitiu-

nos analisar a personagem, descrevendo-a por meio da leitura da indumentária, 

analisando as suas vestes e os diálogos proporcionados por ela com o meio e 

refletindo a construção identitária feminina na literatura brasileira, especificamente na 

referida obra de Assis. 
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4 A MODA E OS MODOS DE SINHA VITÓRIA: A SAIA DE RAMAGENS E O 

VESTIDO DE FESTA 

 

A obra Vidas secas, de Graciliano Ramos, conta a história da família de sinha 

Vitória, composta por Fabiano e os meninos mais novo e mais velho. A matriarca vive 

ao lado do esposo uma vida de mudanças, como designa o primeiro capítulo do livro, 

e de carências, sejam de um lugar fixo para morar, de comida, de vestimenta e de 

modos. São personagens retirantes do sertão alagoano, que sobrevivem ao dilema 

da seca, com a esperança da chegada do inverno e do (re)nascimento do plantio, do 

gado e dos sonhos que o casal semeia.  

Além das questões sociais, do drama da estiagem no sertão brasileiro e de 

outros temas abordados na narrativa de Graciliano Ramos, (re)conhecemos também 

um Fabiano e sua esposa que sonham com momentos prósperos para todos, 

remetendo à possibilidade de possuírem um lugar definido para morar, dele se 

estabilizar como vaqueiro, de os meninos ficarem gordos e terem acesso à educação 

e de sinha Vitória possuir a cama de couro e uma saia de ramagens vistosas.  

A relação da figura feminina com a vestimenta, muito mais do que para o sujeito 

masculino, ultrapassa a função do simples vestir/cobrir o corpo. Trata-se, na verdade, 

de um elemento responsável, como já assinalamos em relação à personagem 

machadiana, por enfatizar/realçar a beleza da mulher, conforme podemos perceber 

no trecho abaixo: 

 
Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. 
A cara murcha de sinha Vitória remoçaria, as nádegas bambas de 
sinha Vitória engrossariam, a roupa encarnada de sinha Vitória 
provocaria a inveja dos caboclos (RAMOS, 2014, p. 16) 

   

Em meio ao cansaço da caminhada realizada no processo de mudança da 

família, Fabiano imagina um futuro promissor. A citação literária descreve como a 

mulher ficaria, caso o futuro sonhado pelo marido se tornasse realidade. Note-se que 

a roupa vestida por sinha Vitória funciona como um adorno da beleza da mulher, 

contrariando as características que são ditas sobre a personagem ao ser descrita na 

sua vida cotidiana, como analisaremos nos pontos seguintes deste capítulo.  

 Em um processo de mudança, saindo da sua realidade e vivendo na ilusão de 

um futuro, ainda de acordo com a citação, sinha Vitória assemelha-se a uma 

personagem dos contos de fadas, como a obra A gata borralheira, dos irmãos Grimm. 
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Assim como a personagem do conto, a esposa de Fabiano pertence ao meio 

doméstico, restrita quase toda a narrativa ao ambiente da casa e suas atividades 

diárias. A vestimenta “sonhada” representa assim para as duas personagens a magia 

de se mostrarem nas narrativas com outras características, sendo enfatizadas – após 

a posse do vestido pela gata borralheira e da saia de ramagens por sinha Vitória – a 

beleza, o corpo torneado e o encantamento de cada uma dessas mulheres.  

No decorrer da análise sobre sinha Vitória, atentaremos para os detalhes que 

o narrador apresenta acerca da personagem, sejam os seus modos, ao ficar de 

cócoras com “a saia de ramagens entalada entre as coxas” (RAMOS, 2014, p. 25), os 

seus sonhos com a cama de couro e os do marido com a esposa vestindo as “saias 

de ramagens vistosas” (RAMOS, 2014, p. 15). Além desses pontos, chama-nos a 

atenção a “imagem” de sinha Vitória indo para a festa da cidade com o “vestido 

vermelho de ramagens” (RAMOS, 2014, p. 71). É sabido que por meio das descrições 

do narrador, o romancista cumpre o que Antônio Candido (2009, p. 66) chama de 

“função básica” no romance, que é “estabelecer e ilustrar o jogo das causas, descendo 

a profundidades reveladoras do espírito”. Assim, uma leitura crítica do 

comportamento, dos hábitos e das vestimentas de sinha Vitória nos apresentarão 

quem é, de fato, a personagem escrita por Graciliano Ramos. 

A narrativa sobre a família de Fabiano nos é apresentada em treze capítulos 

da obra Vidas Secas. Ao longo dessas partes, o narrador parece não ter pressa para 

contar a história dos personagens, mostra-nos acasos, pensamentos e situações do 

cotidiano que nos tornam íntimos de todos, afinal, em muitos dos momentos é ele a 

voz dos personagens que quase nada falam, é ele o detentor da responsabilidade de 

falar sobre sinha Vitória, Fabiano, os dois meninos e a cachorra Baleia. Mourão (1971, 

p. 118) afirma que: 

 
É fora de dúvida que esse romance não se insere naquela linha de 
criações mais atualizadas que procuram escamotear a participação do 
romancista e oferecer ao leitor a objetividade de um texto que se 
inventa, com movimentos livres e desenvoltos. Vidas secas, por esse 
lado, é tradicionalista e se exibe em páginas amarradas, costuradas 
por uma intenção extra-espetáculo que não tem qualquer cuidado em 
se ocultar. 

  

Assim, percebemos um romancista presente em sua criação, um narrador que, 

como diz o próprio Mourão (1971), “costura” intencionalmente a história, sem precisar 

ficar retomando ao capítulo anterior, seguindo o intuito de revelar ao leitor quem são 
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os personagens. Nessa revelação, a roupa se apresenta como uma possibilidade da 

construção da identidade por parte do sujeito, como assinala Pontes (2013), afinal, a 

vestimenta cria uma imagem e essa faz parte do que mostramos à sociedade sobre 

nós mesmos, como demostraremos analisando a personagem sinha Vitória nos 

pontos seguintes. 

 

 

4.1 A SAIA DE RAMAGENS DE TODOS OS DIAS 

 

A família de Fabiano alude a um futuro promissor quando pensa no inverno e 

na prosperidade que a possível chegada da chuva proporcionaria, tanto que em 

alguns momentos o narrador cita, entre as possíveis conquistas, sinha Vitória vestida 

de maneira vistosa, como discutido na introdução deste capítulo. Mas ao mesmo 

tempo em que a narrativa revela esses momentos de sonhos, ela também descreve a 

realidade dessa família, mostrando ao leitor as características dos personagens e o 

meio no qual eles vivem. 

Após um dia de trabalho na fazenda, onde todos se acomodaram, Fabiano 

pensa na mulher e imagina que “àquela hora sinha Vitória devia estar na cozinha, 

acocorada junto à trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a 

janta” (RAMOS, 2014, p. 25). Essa é uma das primeiras imagens narradas sobre a 

personagem feminina no ambiente da casa. O marido é quem descreve a situação e 

os modos da mulher. Na cena, ao pensar em falar com a esposa, ele supõe que 

naquele momento ela estaria assim, na cozinha, como em quase todas as horas, 

acocorada – e não sentada –, com a saia “entalada” entre as coxas.  

A descrição elaborada pelo narrador ao verbalizar o pensamento de Fabiano 

possibilita ao leitor uma primeira noção a respeito da identidade da mulher. Por 

encontrar-se possivelmente no espaço da cozinha, territorialidade da casa 

tradicionalmente destinada para a atuação da figura feminina, sinha Vitória tem a sua 

imagem associada à de dona de casa, responsável talvez pelos afazeres do próprio 

lar. Note-se que a vestimenta, citada no início desse ponto, não está realçando a 

beleza física da personagem, mas aparece “entalada entre as coxas”, numa situação 

forçada pelas condições de trabalho por aquela que a veste.  

Barthes (2009, p. 209) destaca que a indumentária pode apresentar 

“autoridade” pelo seu volume e “erotismo” pelo seu ajuste, mas na cena descrita sobre 
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sinha Vitória, o que percebemos é uma mulher centrada em suas atividades 

domésticas e não preocupada com a roupa ou os modos que ressaltem a sua possível 

beleza. As ramagens, que fazem parte da moda feminina advindas ainda do século 

XIX, de acordo com Souza (1987, p. 55), oferecem volume no viés das saias, o que 

na atividade de sinha Vitória atrapalha, visto que ela não está em um baile ou em um 

passeio, mas se encontra trabalhando. Nessa ocasião, a roupa não oferece 

mobilidade para a atividade, por isso ela coloca parte da vestimenta entre as coxas, 

tendo assim a possibilidade de se agachar e poder executar o seu trabalho. Souza 

(1987) declara que, até o início do século XX, a mobilidade e o conforto da 

indumentária eram bastante diversos entre os gêneros feminino e masculino; a roupa 

do homem era mais confortável, possibilitando a ele uma melhor mobilidade. 

Fabiano ao mencionar a lembrança de onde e como a mulher estava, marca o 

tempo para o leitor, indicando que “àquela hora” a sua esposa, como possivelmente 

de costume, estava na cozinha preparando o jantar para a família. O peso do trabalho 

doméstico sobre a mulher faz parte da história do gênero feminino, segundo Perrot 

(2012, p. 114-115), “o trabalho doméstico é fundamental na vida das sociedades, ao 

proporcionar seu funcionamento, e na vida das mulheres. É um peso nos seus 

ombros, pois é responsabilidade delas. É um peso também na sua identidade”, visto 

que entre as tantas funções da mulher, cuidar da casa, parece estar intrínseco a 

“formação” feminina; faz parte do ideal de esposa.  

Em consonância com o que foi dito por Perrot (2012), Bassanezi (2008, p. 609), 

ao falar sobre a mulher brasileira, declara que “ser mãe, esposa e dona de casa era 

considerada o destino natural das mulheres”. Essa ideia era defendida durante os 

Anos Dourados, pois, a “maternidade, casamento e dedicação ao lar faziam parte da 

essência feminina” (BASSANEZI, 2008, p. 609); eram consideradas atividades inatas 

da mulher. A função social da mulher era demarcada pelo destino do casamento e as 

suas atividades domésticas, essa última opção, principalmente, se ela fosse pobre.  

Dessa maneira, para entendermos a condição de que se reveste a personagem 

feminina na obra em destaque, é preciso deixar marcado que ela é designada como 

sinha Vitória e não sinhá, forma de tratamento que os escravos chamavam as 

senhoras, as patroas. Isso porque na história, ela é a esposa do empregado e não 

propriamente a senhora, mulher de fazendeiro. O próprio nome da personagem já 

estabelece uma espécie de paradoxo, revelando a posição social que essa ocupa 

dentro e fora do lar, conforme Andrade e Pontes (2014, p.16) assinala: 
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à significação da alcunha de sinha Vitória, componente singular na 
literatura brasileira da década de 1930 por sua quebra com os 
estereótipos da época. Se o termo sinha aparece de início  como uma 
ambiguidade semântica entre o reverente e o discriminado, o nome de 
batismo Vitória configura-se ao final da análise como uma ironia 
parcial, posto que a personagem, por um lado, consegue um grande 
avanço na esfera familiar, conquistando o respeito de seu marido por 
seu atilamento, mas, por outro, prova que todas essas conquistas se 
mostram inúteis ante forças sociais maiores, de uma sociedade 
estruturada a partir da desigualdade e da exploração de grande parte 
dos seres nela contidos, impossibilitando então a nomeada vitória por 
completo. 

 

Segundo os autores, a personagem não é sinhá, mas o nome Vitória induz a 

possíveis conquistas, mesmo que elas sejam concretas apenas nos sonhos que a 

esposa de Fabiano alimenta, sobressaindo-se em relação à figura do esposo no 

espaço doméstico. O nome, sendo parte importante da composição da identidade de 

um sujeito, já nos revela a posição social e algumas outras características da 

personagem da obra Vidas Secas. 

A respeito dos modos da personagem e de sua relação com o meio, 

desloquemos a nossa leitura para o princípio da narrativa, ainda no primeiro capítulo 

cognominado “Mudança”, quando encontramos “sinha Vitória com o filho mais novo 

escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, camboio, o aió 

a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de 

pederneira no ombro” (RAMOS, 2014, p. 09). A partir dessa descrição, o leitor tem 

contato com a família, em plena retirada por ocasião da seca e em busca de algum 

lugar para morar. Tanto nessa passagem que descreve o êxodo da família, como na 

anterior citada, quando encontramos a mulher cozinhando, a apresentação da 

personagem reflete perfeitamente o meio em que vive e os modos como ela e sua 

família se comportam.  

Freyre (1987, p. 17) conceitua modos como “maneira, feição ou forma 

particular; jeito; sistema, prática, método; estado, situação, disposição; meio, maneira, 

via; educação, comedimento, prudência; jeito, habilidade; arte, significa quase um 

inteiro processo de aculturação”, ou seja, a maneira como o sujeito se comporta é que 

indica os modos. No texto em análise, tanto o narrador quanto Fabiano estabelecem 

comparações entre as maneiras de sinha Vitória e os da família de forma que os 

inferiorizam: “Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, 

pareciam ratos” (RAMOS, 2014, p. 18). Tal analogia, nasce das precárias condições 
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de sobrevivência que os fazem viver a procura de um lugar abandonado para se 

instalarem, transformando qualquer espaço em seu lar e nele vivem de migalhas, na 

escuridão por falta de querosene.  

Ainda sobre os modos, encontramos na narrativa Fabiano afirmando também 

que a sua família está irreversivelmente presa à terra, pois ao olhar as árvores da 

região, como os mandacarus e os xiquexiques, ele conclui que “era mais forte que 

tudo isso, era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, sinha Vitória, os dois filhos e 

a cachorra Baleia estavam agarrados à terra” (RAMOS, 2014, p. 19). As analogias 

com bichos e com plantas servem para reforçar a posição social dos personagens e 

a resistência da família diante da situação em que vive. Inicialmente são bichos que 

invadem o espaço do outro e lá se alojam, mas ao conseguir a permissão para 

permanecer, como na casa da fazenda, eles sabem que não criarão raízes no lugar, 

pois o próprio Fabiano lembra ao leitor que ali estão, possivelmente, de passagem e 

que a família terá que trabalhar para lá se manter.   

A posição de retirante que mencionamos constitui característica primordial para 

entendermos sinha Vitória e a sua família, já que ao investigarmos a construção 

identitária da personagem por meio da caracterização da sua roupa, tratamos, de 

certa forma, do próprio meio e da condição social da mulher e de quem está a sua 

volta. Hall (2003, p. 28) explica que a identidade cultural começa a ser delineada 

desde o nascimento do sujeito, através do parentesco e do pertencimento ao lugar, 

fatos que podem, a princípio, constituir a formação do eu interior. No entanto, fatores 

externos como a pobreza, o subdesenvolvimento e até mesmo tragédias podem 

“obrigar” o sujeito a se deslocar do lugar a que “pertence”, dando início a processos 

de migração, colocando o indivíduo na condição de retirante. Considerando a situação 

de se ver obrigado pelas circunstâncias a partir de um lugar para outro, é que o 

narrador explica uma espécie de predestinação que acomete o personagem de Vidas 

Secas: 

 

A sina era correr o mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como 
judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achara-se ali de 
passagens, era hóspede. Sim senhor, hóspede que se demorava 
demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, 
ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite (RAMOS, 2014, p. 19). 

  

Note-se como o personagem é assaltado por uma espécie de castigo que o faz 

deambular de uma localidade para outra. Nessa situação, não amealha bens, 



85 
 

sobretudo aqueles que se relacionam à noção de casa, como se verá no caso da 

cama de couro, objeto de desejo de sinhá Vitória que não chega a ser alcançado. 

Como não pertence a lugar algum, trata-se na “sua” casa como alguém de 

“passagem”, um “hóspede”, demarcando assim um tempo curto que permanecerá na 

fazenda, afinal, “tomara conta da casa deserta” (RAMOS, 2014, p. 18). Fazendo 

analogia com o estudo da representação da casa na ficção literária de Elódia Xavier 

(2012, p. 73), podemos dizer que a família de Fabiano vive em uma “casa alheia” e 

em busca de uma “casa lar”, pois a primeira não lhe pertence e a segunda emerge 

como um espaço do desejo, a que garantiria permanência, que “representa um 

conjunto de elementos positivos” (Ibidem, p. 73).  

Partindo desse pressuposto é que também podemos reconhecer que muitos 

dos comportamentos de sinha Vitória e dos demais são reflexos dessa instabilidade, 

dessa falta de ter e pertencer a um espaço deles, tanto que entre os sonhos e 

devaneios da esposa, que se imagina sendo dona de uma cama igual a de seu Tomás 

da bolandeira, o esposo é convicto de que aquilo era “doidice”.  

A conclusão de Fabiano a respeito dos desejos da mulher está baseada não 

apenas na condição financeira precária em que vivem, mas pela consciência dele de 

que são pessoas errantes, que não têm um lugar fixo, portanto questiona: 

“Cambembes podiam ter luxo?”. Na sequência, o narrador já explica que a família está 

ali de passagem, “qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, 

sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, 

dormiriam bem debaixo de um pau” (RAMOS, 2014, p. 23).  

Ainda sobre ter um lugar, um lar, Xavier (2012, p. 18-19) comenta que a casa 

representa a identidade de uma pessoa, a sua liberdade em um espaço que pode ser 

chamado de seu, sentimento esse que o “não lugar” da errância não promove. A casa, 

como diz Bachelard (2008, p. 24), “é nosso lugar no mundo. Ela é, como se diz 

amiúde, o nosso primeiro universo”, então, seguindo esse pensamento, sinha Vitória 

e sua família vivem em um “universo emprestado”, são apenas hóspedes, como 

menciona o narrador, e o Fabiano ainda ratifica dizendo que estão “plantados em terra 

alheia!”.  

Considerando essa natureza errante dos personagens do romance é que 

observamos que a maneira de sinha Vitória se comportar é, além de reflexo de sua 

condição financeira, parte do que caracteriza o meio em que está inserida. Afinal, o 

que a família possui é praticamente restrito à posição de sujeitos migrantes. Nesse 
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caso, podemos até considerar que o número reduzido de roupas pode não estar 

relacionado apenas a falta de dinheiro, mas também ao fato de que eles têm aquilo 

que podem transportar como, por exemplo, a própria roupa do corpo. Eles “viviam de 

trouxa arrumada”, como afirma o próprio texto literário. 

No decorrer de toda a história, sinha Vitória é vista pelo marido como uma 

pessoa que está sempre ocupada, dedicada as atividades domésticas e aos cuidados 

com os filhos, “entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de 

losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio” 

(RAMOS, 2014, p. 21-22). As descrições sobre o cotidiano da personagem contrastam 

aqui com o que víamos discutindo no capítulo anterior, onde a mulher do século XIX, 

a burguesa, no lar era “entronizada por suas virtudes domésticas, contanto que se 

mantivesse ociosa e publicamente se vestisse para ressaltar as riquezas e o status 

social do marido” (XIMENES, 2009, p. 15), o que chamamos de “vitrina”, quando a 

dama era uma espécie de “exposição” do cônjuge para a sociedade. A personagem 

de Graciliano Ramos não é um sujeito passivo que serve apenas para expor a riqueza 

do marido, logo porque isso a família não tem, a mulher é nessa narrativa uma sujeita 

ativa que trabalha, que ao lado do homem luta diariamente pela sobrevivência.  

Na condição de sujeita ativa é que ela almeja vestir-se melhor, trocar a saia de 

ramagens, que usa ao longo de quase toda a narrativa, por outra peça, como parece 

sugerir a cena em que Fabiano vai à cidade para comprar alguns mantimentos e a 

esposa pede “um corte de chita vermelha”, para possivelmente fazer uma nova muda 

de roupa. No entanto, o tecido não é comprado, pois o marido considerou que “a chita 

da amostra era cara demais” (RAMOS, 2014, p. 27). Nessa ocasião, percebemos que 

a vestimenta da família não é prioridade, a necessidade primordial é o alimento, são 

os bens elementares.  

Sobre a indumentária que sinha Vitória veste a maior parte do tempo, ao longo 

da história, não são dados muitos detalhes. A cor, por exemplo, não é descrita pelo 

narrador ou por qualquer outro personagem. Assim, o leitor fica sabendo apenas que 

a saia é usada diariamente e que, na maioria das vezes, para facilitar o trabalho 

doméstico e a posição em que se encontra, a senhora coloca essa roupa entre as 

coxas, para assim se manter acocorada junto as pedras que servem de trempe. Essa 

ausência de detalhes sobre a roupa de sinha Vitória deixa o leitor na ignorância acerca 

de alguns aspectos importantes da vestimenta, que são, segundo Souza (1987, p. 42), 

“a forma, a cor, o tecido e a mobilidade”. Sabemos que é uma saia, cujo tecido tem 
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ramagens, que dificulta em alguns momentos o movimento necessário da mulher em 

suas atividades domésticas, mas, diferente do que observamos na obra de Machado 

de Assis, onde encontramos uma personagem cujas cores das vestimentas são 

descritas, desconhecemos a cor da saia de ramagens que a esposa de Fabiano veste. 

Desse modo, enquanto Sofia se veste de azul, de foullard cor de palha e de 

preto, sinha Vitória se mantem vestida com a sua saia de ramagens, cuja cor não é 

mencionada pelo narrador, pela própria dona ou por outro personagem. Parece que, 

como no ambiente em que vive, o sertão seco, desbotado e sem luz durante as noites, 

a indumentária da esposa de Fabiano é sem coloração, da mesma maneira que a sua 

vida, que não tem muitos acontecimentos para colorir os seus dias e a sua existência 

ali.   

Souza (1987, p. 43) diz que “a cor vem, em importância, logo depois da Forma, 

tendo às vezes (como aliás na pintura) mais relevo que esta última”. Essa importância 

pela escolha da cor da roupa manifesta em certo sentido um gosto pessoal, em outro 

uma convenção social, mas também revela que a moda não restringe a sua influência 

apenas ao tecido e ao corte, a cor revela muito do poder econômico daquele que veste 

a roupa; as leis suntuárias provam isso. 

É vestida na saia do cotidiano que a esposa de Fabiano se põe a imaginar e 

até mesmo colorir uma vida diferente. É nesse contraste da realidade e do que ela um 

dia pode vir a possuir, que afirmarmos que não é a ambição que move os 

pensamentos de sinha Vitória, mas o desejo do mínimo, daquilo que é essencial e útil 

para uma vida digna. Para tanto, um corte de tecido para uma roupa nova e a tão 

almejada cama de couro nos revelam isso na narrativa. 

 

 

4.2 O LIMBO ENTRE O “VALOR UTILIDADE” DOS OBJETOS E A 

REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE DE SINHA VITÓRIA 

 

Svendsen (2010, p. 138) apresenta que “o princípio de uma ‘diferença marginal’ 

é particularmente óbvio no campo da moda do vestuário”. A “diferença” mencionada 

pelo filósofo torna-se ainda mais visível quando a relacionamos com duas pessoas de 

classes socioeconômicas diferentes, como as personagens Sofia e sinha Vitória. 

Assim, não estamos falando de roupas que atendem apenas a função de vestir um 

corpo, mas de um objeto de consumo, de um artefato cultural que está ligado a 
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“identidade e autorrealização social” de um sujeito. A roupa atenderia pelo “valor 

simbólico” e não apenas pelo “valor utilidade”, como se demonstrou em relação a 

personagem de Machado de Assis.  

Diante das discussões propostas por Svendsen (2010) entre o “valor simbólico” 

e o “valor utilidade”, podemos alegar que o consumo de Sofia era marcado pelo “valor 

simbólico”, pois a função da roupa é vestir, no entanto, a personagem machadiana 

agrega outros valores a vestimenta, por exemplo, demonstrar o poder econômico do 

marido e a sua cumplicidade com ele. Já com a personagem de Vidas Secas, 

encontramos outra realidade, ela precisa do corte de chita porque a sua roupa já está 

gasta por usar a mesma saia sempre. É diante dessa realidade que Fabiano não sabe 

como explicar para mulher que não comprou o tecido que ela pediu. Vejamos: 

 

Que desculpa iria apresentar a sinha Vitória? Forjava uma explicação 
difícil. Perdera o embrulho da fazenda, pagara na botica uma garrafa 
para sinha Rita louceira. Atrapalhava-se: tinha imaginação fraca e não 
sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se a figura 
de sinha aparecia sempre, e isto o desgostava. Arrumaria uma história 
sem ela, diria que haviam furtado o cobre da chita. Pois não era? Os 
parceiros o tinham pelado no trinta e um. Mas não devia mencionar o 
jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do 
gibão e levara sumiço. Falaria assim: - ‘Comprei os mantimentos. Botei 
o gibão e os alforjes na bodega de seu Inácio’. [...] A mulher se incharia 
com a notícia. Talvez não se inchasse. Era atilada, notaria a 
pabulagem. Pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão, 
na vinda de seu Inácio. Natural (RAMOS, 2014, p. 29-30). 

  

Observe como a preocupação de Fabiano se restringe praticamente a inventar 

uma explicação para o fato de não ter comprado o corte da fazenda. O personagem 

supõe o aborrecimento da esposa, uma vez que, entre a lista de mantimentos, sinha 

Vitória havia pedido para que o marido lhe trouxesse uma garrafa de querosene e um 

corte de chita vermelha. Sem a compra desses elementos, a família continuaria no 

escuro; a mulher permaneceria vestindo a mesma saia e os meninos continuariam 

andando nus. 

Ressaltemos que o próprio personagem assume que não sabe mentir e que a 

sua esposa é muito “atilada, notaria a pabulagem”. Atentando para esse trecho em 

que se explicita uma particularidade da identidade da mulher identificada como 

“atilada”, encontraremos outros em que o personagem masculino assume que a 

mulher é esperta e que muitas vezes a sua agilidade e destreza de pensamento é 

bem superior a dele, que não consegue articular bem as ideias.  
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Apesar de não ter adquirido o querosene e o corte da fazenda, Fabiano 

reconhece que a mulher aguardava por esses dois produtos. Ele lembra que a família 

ficará no escuro, “aguentando fumaça nos olhos” (RAMOS, 2014, p. 35), recorda 

também de uma “fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, 

larga, vermelha e com ramagens, exatamente o que sinha Vitória desejava” (Ibidem, 

p. 32). O tecido à venda na loja apresenta as características que agradariam a mulher, 

mas ele retorna da cidade sem levar a peça.  

Mesmo diante das carências econômicas e até mesmo sociais, deparamo-nos 

com personagens que apesar de estarem no interior, uma territorialidade periférica, 

bem no sertão nordestino, carregam influências do capitalismo que impera em nossa 

sociedade. Brunacci (2008, p. 180) destaca que “a reificação nesse romance é fazer 

com que aflore no texto o incômodo compartilhado pelo narrador e as personagens, 

que nasce do sentimento de inadequação destas ao mundo que lhes nega sua 

humanidade”. Desse modo, sinha Vitória e a sua família sofrem por não terem nada e 

diante dessa condição parecem ser inadequados para a sociedade onde os bens são 

primordiais para a construção social do indivíduo.  

As personagens de Vidas Secas, consequentemente, fazem parte de uma 

sociedade semi-consumista e semi-capitalista. Chamamos de “semi”, porque a 

preocupação de consumo do casal está restrita ao básico; a comida para se 

alimentarem, ao querosene para iluminar as noites escuras, o corte da fazenda para 

fazer roupas novas já que estão sempre vestidos com as mesmas peças e a cama de 

couro, pois não é possível descansar em uma cama de varas. 

 Uma série de elementos pode contribuir para a construção identitária do 

sujeito, sejam eles objetos, pessoas, lugares, sobretudo no mundo pós-moderno no 

qual o indivíduo tem inúmeras possibilidades de estabelecer identidades alternativas, 

mudando, por exemplo, o corte e a cor do cabelo, a roupa, os acessórios, afinal tudo 

isso está ao alcance, está à venda. Conforme Bauman (2005, p. 91) observa: 

 

Selecionar os meios necessários para conseguir uma identidade 
alternativa de sua escolha não é mais um problema (isto é, se você 
tem dinheiro suficiente para adquirir a parafernália obrigatória). Está à 
sua espera nas lojas um traje que vai transformá-lo imediatamente na 
personagem que você quer ser visto sendo e quer ser reconhecido 
como tal. 
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No mundo moderno, somos bombardeados todos os dias com outdoors nas 

ruas, vitrines e mais vitrines nas lojas nos convidando às compras; muitas opções nos 

são sugeridas para modificarmos a nossa aparência, o nosso jeito de pensar e até de 

falar. Muitas “parafernálias”, utilizando o mesmo termo de Bauman (2005), são 

oferecidas para que adotemos novas identidades e possamos assumir o personagem 

que nos é de agrado, porém temos que ter dinheiro para isso. Sinha Vitória e sua 

família não sofrem diretamente com os elementos elencados por Bauman (2005), 

afinal o contexto da narrativa é outro, entretanto, isso não nos impede de relacionar o 

desejo de possuir de ambos, da personagem e do sujeito moderno, com meios que 

constituem a projeção da identidade. 

O autor Antony Giddens (2002), ao tratar do assunto de identidade, menciona 

a vestimenta como um meio pelo qual o ser humano demonstra quem é e a sua 

identidade. E na nossa análise passamos a conhecer as personagens através das 

descrições das roupas que vestem, pois no corte e costura da indumentária é que 

conhecemos as formas do corpo de quem a veste. “Em todas as culturas, a roupa é 

muito mais que um simples meio de proteção do corpo – é manifestamente um meio 

de exibição simbólica, um modo de dar forma exterior às narrativas da auto-

identidade” (GIDDENS, 2002, p. 62). Pensar que a roupa é posta ao corpo somente 

no intuito de protegê-lo é ignorar as demais razões pelas quais a vestimenta é peça 

fundamental do dia-a-dia do ser humano; a escolha do tecido, modelo e detalhes tem 

a autocrítica da identidade, pois transmitimos a nossa cultura, pensamento e 

preferência modística por meio da roupa. 

Brunacci (2008, p. 184) coloca que “Vidas secas é a representação do Brasil 

preso no limbo entre o mundo arcaico e o mundo moderno em disputa nessa 

transição”, pois o “chão social”, que é a base da narrativa, trata-se de um país em 

meio a sua expansão industrial e sua realidade rural. Dito isso, consideramos que, 

apesar do ambiente onde ocorre a narrativa não ser aquele mais propício para o apelo 

de um consumismo, é inegável que os vestígios de uma cultura capitalista já se 

apresentam de maneira sutil na história.  

Partindo dessa constatação, consideremos a passagem da narrativa em que 

sinha Vitória, confrontando a sua realidade com a de outrem, passa a ter determinados 

desejos, como no caso da cama de couro igual a de seu Tomás da bolandeira. Trata-

se de um desejo da personagem reconhecido pelo leitor, já que é mencionado várias 

vezes ao longo da história. A presença do dilema entre o desejo de possuir a cama e 
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a impossibilidade de comprá-la, explicita nitidamente uma possível diferença de classe 

entre os personagens, como Brayner (1977, p. 161) assinala ao perceber que “a 

importância do seu Tomás da bolandeira, como símbolo de uma situação social, 

almejada por sinha Vitória, é acentuada no romance pelas referências reiteradas que 

fazem a ele Fabiano e a mulher”. Nesse caso, é o próprio casal que compara a sua 

posição social com a daquele sujeito que consideram rico, fazendo do móvel um 

objetivo a ser alcançado. De acordo com Ramos (2014, p. 40-41): 

 

Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano a princípio 
concordava com ela, mastigara cálculos, tudo errado. Tanto para o 
couro, tanto para a armação. Bem. Poderiam adquirir o móvel 
necessário economizando na roupa e no querosene. Sinha Vitória 
respondera que isso era impossível porque eles vestiam mal, as 
crianças andavam nuas, e recolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem 
dizer, não se acendiam candeeiros na casa. Tinham discutido, 
procurado cortar outras despesas. Com não se entendessem, sinha 
Vitória aludira, bastante azeda, ao dinheiro gasto pelo marido na feira, 
com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de 
verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis.  

  

Na passagem supracitada, o narrador assinala o intervalo de tempo em que 

sinha Vitória insiste com Fabiano sobre a possibilidade de adquirir a cama de couro 

desejada por ela. Segundo a cena, chama-nos a atenção o fato de que aspectos da 

indumentária da família sejam trazidos à tona. Para realizar o desejo da mulher, o 

homem sugere economizar com os gastos das roupas e do querosene. Todavia, tal 

sugestão parece uma afronta para sinha Vitória que lembra ao marido que eles já se 

vestem mal e vivem no escuro. 

 Considerando qualquer possibilidade de diminuir os custos com as 

vestimentas, a mãe lembra ao pai que os filhos, as crianças, já “andavam nus”, 

praticamente não tinham roupas. Por outro lado, Fabiano não perde a oportunidade 

de apontar para aquilo que considera como sendo uma despesa inútil. Nesse ponto, 

são criticados “os sapatos de verniz” da esposa. 

 A cama, como expõe Brunacci (2008, p. 176), “transcende seu valor de uso, 

para se apresentar como portadora de um conjunto significativo de traços de outras 

relações sociais que se agregam a ela a partir de seu estatuto de mercadoria”. O 

desejo de possuir tal objeto não se restringe aquilo que ele pode proporcionar, como 

um descanso confortável. A cama significaria uma aproximação com a classe social 

que o seu Tomás da bolandeira simboliza, é a possibilidade de ter algo como seu; “a 
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cama é, então, uma forma social, e seu valor de troca, agregado por todas essas 

relações, passa a representar sua existência social” (Ibidem, p. 176).  

 Nem cama de couro, nem saia de ramagem vistosa. Por mais que discutam 

sobre o corte de despesas, se deparam sempre com a triste realidade de que não 

havia mais em que economizar: a mulher lembrando ao marido que “recolhiam-se 

todos ao anoitecer”, praticamente não saíam de casa, vivendo escondidos com a 

pouca roupa que possuíam. Diante da situação, aborrecem-se um com o outro, 

aludindo aquilo que consideram como despesa supérflua.  

No que se refere propriamente à indumentária, Ximenes (2009, p. 92) destaca 

que a vestimenta proporciona à mulher “uma condição participativa para se comunicar 

com a sociedade”. Como é sabido do leitor de Vidas Secas, os personagens do 

romance mal falam. Nesse caso, seguindo a linha de raciocínio da estudiosa, aquilo 

que vestem poderia ser tomado como uma forma de comunicação. Entretanto, na 

narrativa, essa possibilidade é frustrada, visto que sinha Vitória não apenas mal fala, 

como até a possibilidade de se expressar por meio da roupa é quase que inexistente, 

considerando que não possui opções para isso, já que o guarda-roupa é escasso, 

resumindo-se quase sempre a saia de ramagens usada no espaço da casa e do 

trabalho doméstico.  

Desse modo, ao pedir ao marido para comprar a chita, a personagem apresenta 

o desejo de diversificar as indumentárias de uso por meio de uma saia de ramagens 

vistosas. Todavia, a vontade da mulher não é realizada, pois o tecido não é comprado. 

A roupa nova proporcionaria a esposa de Fabiano novas possibilidades de relação 

social, dando-lhe a oportunidade de sair de casa com mais frequência, já que teria o 

que vestir. 

 

 

4.3 DE SALTO E DE TROPEÇO 

 

Durante a conversa sobre as coisas que faltam em casa e o fato do marido não 

ter comprado o corte de chita, no capítulo cognominado sinha Vitória, é que a esposa 

de Fabiano faz referência “bastante azeda, ao dinheiro gasto pelo marido na feira, 

com jogo e cachaça” (RAMOS, 2014, p. 41, grifo nosso), e o adjetivo escolhido pelo 

narrador propõe o sentimento de amargura vivido pela mulher, como se a doçura 
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esperada do gênero feminino fosse impossível diante das circunstâncias que ela vive. 

Sinha Vitória afasta-se do estereótipo de que a mulher é dócil e submissa.  

Diante da discussão, o marido estando exposto a mesma situação replica 

ressentido e condena “os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis” 

(RAMOS, 2014, p. 41), respondendo o que a esposa disse com o mesmo tom de 

ofensa. Com essa referência, Fabiano consegue magoar ainda mais os sentimentos 

da cônjuge, já que a menção a esse acessório, de certa maneira, fere a sua condição 

de mulher.  

De acordo com Perrot (2012, p. 49), “a mulher é, antes de tudo, uma imagem. 

Um rosto, um corpo, vestido ou nu. A mulher é feita de aparências”. Fabiano utiliza-se 

do fato da esposa querer se apresentar bem, como meio para justificar o gasto 

desnecessário. Além de citar que os sapatos de sinha Vitória não tem utilidade, o 

marido ainda alega que “calçados naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era 

ridícula” (RAMOS, 2014, p. 41), o que atinge diretamente o ego da sua mulher, 

comparando os seus trejeitos, mais uma vez, aos de um bicho. O fato de seus modos 

não serem tais quais aos das damas de posse, é traduzido pelo cônjuge induzindo ao 

quão ridícula ela ficava ao tentar imitar os hábitos das outras senhoras. O “trôpega” 

parece indicar a falta de equilíbrio e jeito de sinha Vitória ao usar os sapatos, ao querer 

pertencer, mesmo que por instantes como foi o da festa, a classe que calça sapatos 

e não alpercatas; as senhoras que ao pôr um salto conseguem ficar ainda mais bonitas 

e elegantes. 

Apesar de se sentir ofendida, sinha Vitória se contém, pois caso não fosse “o 

respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado” (RAMOS, 2014, p. 41), teria 

continuado a discussão. Mas não, a imagem do marido predomina como autoridade; 

a posição patriarcal do cônjuge faz com que ela não rebata as críticas, ao contrário, a 

mulher passa a admitir que de fato os sapatos não lhe caíam bem, que não eram 

confortáveis e que ela não conseguia se equilibrar.  

Além da roupa, os sapatos também fazem parte do conjunto que compõe a 

indumentária da mulher, afinal eles formam o figurino, a escolha feita para a 

apresentação em determinada ocasião. A simbologia do sapato de verniz de sinha 

Vitória traduz ao leitor não o gasto desnecessário, como foi argumentado por Fabiano, 

mas como aquela peça insere a referida mulher numa produção diferente da que ela 

tem em seu cotidiano. Parece que o calçado é restrito a ocasiões especiais.  
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Diante do comentário do marido, sinha Vitória admite que “equilibrava-se mal, 

tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula” 

(RAMOS, 2014, p. 41). O sapato, assim como a saia de ramagens vistosas, assumiria 

na narrativa a função simbólica de aproximar, mesmo que por instantes, a 

personagem feminina de outra classe social, a de mulheres da cidade que usam 

saltos. Talvez por estar tão acostumada a usar as alpercatas, os sapatos lhe exigiam 

uma postura que não fazia parte dos modos da esposa de Fabiano; a sandália era 

parte da sua vestimenta cotidiana, o outro calçado não, por isso a sua falta de 

habilidade. 

O sapato, assim como a indumentária, faz parte do universo mágico construído 

para a imagem de uma mulher bonita e elegante. A literatura refere-se também a esse 

aparato feminino, seja com a personagem do conto “A gata borralheira” que se 

transforma em passe de mágica e ganha sapatos de cristal ou a Adelina/Gilda, 

personagem do conto “Sapatinhos vermelhos”, de Caio Fernando Abreu, que tem 

nesse calçado a função de objeto transformador da sua identidade. A primeira 

personagem vive o momento de encantamento com a transformação realizada por 

meio da fada, que lhe oferece um lindo vestido, um par de sapatos e uma carruagem 

para levá-la ao baile. Enquanto a segunda, aparentemente uma mulher submissa, vê-

se ao calçar o sapato vermelho como uma outra mulher, a capaz de ser forte e seduzir 

o sexo oposto. Nessas duas histórias, os sapatos assumem o papel de “transformar”, 

em momentos específicos, as vidas das personagens.  

Para sinha Vitória, a imagem do sapato de verniz reporta a outras lembranças, 

inclusive aquelas associadas as suas alpercatas usadas no caminho que percorreu 

durante à seca, pois ela “esquecera a vida antiga, era como se tivesse nascido depois 

que chegara à fazenda. A referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida – e a viagem 

reaparecera. As alpercatas dela tinham sido gastas nas pedras” (RAMOS, 2014, p. 

43). O sapato, que poderia também ser uma peça transformadora da sua vida como 

ocorrera as personagens dos contos, aparece na narrativa com outro significado. Na 

obra de Graciliano Ramos, esse acessório evidencia a falta de modos de sinha Vitória, 

além disso faz com que o marido revele que a mulher gastou o dinheiro 

desnecessariamente com algo que ela sequer sabe usar.  

Assim, o sapato é mais um objeto que não provoca mudança na identidade da 

personagem da obra ora analisada, por mais que sinha Vitória se esforce para imitar 

as outras mulheres e que queira viver esse momento de transformação. Como ocorreu 
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com as outras personagens dos contos mencionados, a esposa de Fabiano acaba 

reforçando a sua imagem “trôpega” a sua falta de “equilíbrio” quando está calçada nos 

sapatos, além de não se reconhecer como uma outra mulher, como fez a gata 

borralheira e Gilda. Tal acessório, parece ratificar a ideia do marido e da esposa sobre 

a imagem da mulher “trepada nos saltos de meio palmo”; a descrição e classificação 

dos dois foram: ridícula. O salto que deveria elevar a altura e autoestima da 

personagem feminina assume o papel de rebaixar a figura dessa mulher. 

Um dos capítulos mais marcantes em que se representam os modos rudes de 

sinha Vitória, bem como os da sua família, é o que narra a ida de todos à festa na 

cidade. Nessa passagem do romance, acompanhamos o quanto estão despreparados 

para viver em outro ambiente que não aquele que lhes permitem comportassem como 

os bichos, com os quais eles mesmos se comparam. 

Inseridos no espaço citadino, a circunstância social exige dos personagens 

uma conduta diferente, que não se realiza com sucesso, reforçando o dito anterior de 

Fabiano, ao dizer que a mulher não tinha jeito com os sapatos: “sinha Vitória, 

enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto 

enorme. Teimava em calçar-se como as moças da rua – e dava topadas no caminho” 

(RAMOS, 2014, p. 71). No intuito de parecer bem vestida, a mulher enfatiza a própria 

falta de modos; a inabilidade que tem para se manter equilibrada nos sapatos.  

A tentativa de sinha Vitória de parecer com as “moças da rua” revela muito 

sobre a identidade que a personagem tenta construir no ambiente da festa. Souza 

(1987) afirma que a festa é “exceção” – saída do cotidiano para a participação em 

atividade sociais, titulando essa discussão como “mito da borralheira”, pois permite 

que os indivíduos se aproximem, diminuindo as diferenças de classes por estarem 

todos em um mesmo “espaço social”. Além disso, a socióloga coloca que para essa 

aproximação acontecer é necessário “confundir-se do modo mais perfeito aos grupos 

dominantes, copiando-lhes o comportamento, as maneiras, a vestimenta” (SOUZA, 

1987, p. 160-161). É necessário convencer o outro da igualdade promovida pela festa, 

lembrando que cada detalhe do comportamento ou da aparência será avaliado pela 

maioria. Portanto, o meio influencia na escolha da vestimenta e dos modos da 

personagem. 

Apesar da festa ser o ambiente propício para sinha Vitória e a família 

formularem uma identidade de aparências, é exatamente nessa ocasião que a 

personagem “tropeça”, tanto do sapato como da tentativa de uma construção 
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identitária diferente. O simples uso de uma nova roupa e do acessório/sapato acaba 

não sendo suficiente para a personagem feminina Vitória “confundir-se do modo mais 

perfeito aos grupos dominantes”.   

Atentemo-nos para o fato dela teimar em “calçar-se como as moças da rua”, 

criando uma relação de aproximação com os modos das mulheres urbanas, querendo 

assim identificar-se com aquele ambiente, imitando o comportamento das outras, 

buscando pertencer a uma outra realidade. Essa tentativa, de fazer parte de um outro 

grupo social por meio da imitação, é explicada por Souza (1987, p. 129-130): 

 

A moda tanto pode refletir as transformações sociais como opor-se a 
elas através de inúmeros subterfúgios [...] na oposição entre a mulher 
que trabalha e a “dama exemplar”, obrigando a primeira a desistir, de 
certa maneira, das imposições da moda, para só acompanhar de longe 
e timidamente a sua tirania, não tinha forças para afastar da 
competição as camadas endinheiradas [...] Com efeito, a moda é um 
dos instrumentos mais poderosos de integração e desempenha uma 
função niveladora importante, ao permitir que o indivíduo se confunda 
com o grupo [...] identificando-se aos imediatamente superiores 
através da imitação da vestimenta.  

 

Da mesma maneira que a moda une grupos, ela também os dividi e os faz 

quase sempre pelo uso da vestimenta e o emprego de determinados comportamentos. 

Isso fica muito claro quando nos reportamos a classe e ao sexo. As diferenças de 

poder econômico, bem como a que há entre o homem e a mulher são visíveis quando 

falamos em modos e roupas. A cena de sinha Vitória é o exemplo típico da “mulher 

que trabalha” tentando imitar a “dama exemplar”. Nessa tentativa, ela insiste em 

“calçar-se como as moças da rua”, procurando seguir a sua postura e até mesmo 

frequentar o ambiente.  

Ao entender a roupa como um artefato cultural, conseguimos perceber que o 

vestido vermelho de ramagens da esposa de Fabiano é, simbolicamente, a 

representação do pertencer/visitar outro lugar que não o seu de origem, vestir-se para 

sair, isto é, ele é restrito apenas para ocasiões que a dona considera “especiais”; ele 

não é a saia de ramagens que vive “entalada entre as coxas”, ao contrário, essa 

indumentária é o “vestido de festa”. Souza (1987, p. 151) discute essa transformação 

da mulher entre a vestimenta do cotidiano para a da festa como uma “metamorfose”, 

afirmando que: 
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A roupa simples da vida comum, ajeitada às exigências triviais da 
realidade, é substituída na festa pela forma fantasmal que o 
narcisismo apõe ao corpo e ao rosto. O universo do sonho é também 
o reino das transmutações. E uma nova personalidade emerge no 
momento de exceção, quando à esfera da pessoa se acrescenta uma 
ambiência fictícia, feita de novas cores com que se enriquece o matiz 
natural da epiderme, de novas curvas que se adicionam ao corpo, 
ajustando muito os vestidos ou multiplicando as formas com o recurso 
dos folhos, dos babados, dos ruches e franzidos. 

 

No contexto da festa, a mulher não se veste com a “roupa simples da vida 

comum”, por isso sinha Vitória não vai para a festividade da cidade com a saia de 

ramagens que costumeiramente está vestida. Ela passa por esse “reino de 

transmutação” citado por Souza (1987). Em vista disso, a personagem, mesmo que 

sem jeito para andar com os sapatos altos, ao travestir-se com o vestido de festa, vive 

por instante em um “universo de sonho”, mascarando a sua realidade sofrida da 

fazenda e tentando ser mais uma “moça da cidade” que usa sapatos. Vejamos que 

até a roupa da mulher ganha cores, anteriormente não mencionada a respeito da saia 

de ramagens, mas que agora é descrita como um vestido vermelho.  

Se na fazenda a roupa de sinha Vitória não tinha cor, era desbotada, a 

vestimenta da festa é intitulada como vestido vermelho de ramagens, ganha uma 

pintura, revela ambiente e ocasião diferentes. O espaço novo, citadino, propõe uma 

nova perspectiva, na qual não somente as vestimentas da mulher, do marido e dos 

filhos são outras, mas o ambiente iluminado, festivo e aparentemente social, 

ilusoriamente cria circunstâncias diferentes para a aparição da família pobre. A 

indumentária da figura feminina é vermelha, cor que se destaca, considerada cor 

quente de energia, o inverso do que o desbotado da roupa cotidiana sugeria para a 

imagem da mulher. 

É uma roupa diferente para uma pessoa diferente, pois a princípio a esposa de 

Fabiano busca ser como as damas da cidade, mas ela não consegue. Enquanto Sofia, 

da obra Quincas Borba, de Machado de Assis, convence a todos sobre a sua possível 

condição social, por meio das suas vestes e dos seus modos nas festas, sinha Vitória 

não consegue a mesma proeza, já que a sua identificação de mulher pobre e de 

modos grosseiros prevalece acima da sua “máscara” de mulher de vestido de festa e 

sapato alto.  

Souza (1987, p. 134) diz que, após a abolição das leis suntuárias, a posse do 

dinheiro permitiu que as vestimentas fossem mais acessíveis, bastava ter o valor 
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monetário para possuir a roupa que desejasse, no entanto, diante dessa crescente 

mudança, a indumentária passou a ser apenas um dos meios de distinção de classe, 

assumindo com veemência a posição de divisor o “polimento das maneiras, na 

elaboração dos gestos”. Dessa maneira, o comportamento distingue os sujeitos. A 

exemplo disso é que, mesmo sinha Vitória estando arrumada e calçada como as 

moças da cidade, a ausência dos modos denuncia que ela não pertence aquele meio, 

o que frustra a vontade da esposa de Fabiano de se passar por uma “dama exemplar”:  

 

Sinha Vitória caminhava aos tombos, por causa dos saltos dos 
sapatos, e conservava o guarda-chuva suspenso, com o castão para 
baixo e a biqueira para cima, enrolada no lenço. Impossível dizer por 
que sinha Vitória levava o guarda-chuva com a biqueira para cima e o 
castão para baixo. Ela própria não saberia explicar-se, mas sempre 
vira as outras matutas procederem assim e adotava o costume 
(RAMOS, 2014, p. 73-74). 

 

Buscando assumir costumes diferentes dos seus, sinha Vitória reveste-se de 

uma imagem mais grotesca do que elegante; continua tombando durante a caminhada 

por falta de equilíbrio com o salto e ao tentar copiar o que as outras mulheres fazem, 

quando estão com o guarda-chuva na mão, ela só afirma o seu pertencimento ao 

grupo das matutas que imita as moças da cidade, demonstrando a sua falta de jeito e 

elegância.  

Souza (1987, p. 137) explica que “o indivíduo tende a revelar o seu nível ‘não 

tanto pela fazenda, o chapéu, as joias, mas pela educação, jeito de andar e maneiras’”. 

Portanto, ainda que sinha Vitória vista a sua melhor roupa, como o vestido vermelho 

de ramagens, os seus modos continuam denunciando quem é, no sentido de que a 

sua identidade enquanto mulher retirante e pobre estão nas suas roupas simples, na 

falta de moradia, na ausência de boas refeições, mas, principalmente, no seu 

comportamento. A maneira como age no ambiente doméstico torna-se inaceitável 

para os modos esperados e exigidos na cidade. 

Na análise sobre a personagem Sofia, da obra Quincas Borba, de Machado de 

Assis, identificamos que ela se veste para mostrar o poder econômico do marido, para 

chamar a atenção da sociedade, em especial a dos homens. Freyre (1987, p. 31) 

relata que o grande impulsor da moda e dos cuidados com a indumentária advém do 

fato de “à mulher se sentir obrigada a atrair constantemente atenções e admirações 

masculinas”, mas, diferente de Sofia, sinha Vitória não atende a esse pré-requisito. 
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Ainda assim, o que vemos é a vontade dessa mulher de se sentir pertencente, mesmo 

que por instantes ou em sonhos (a cama de couro e a saia de ramagens vistosas 

provam isso), a uma outra realidade que não a dela, ao grupo que tem o que vestir, 

uma cama de couro para dormir, querosene para acender o lampião. Os anseios da 

cônjuge de Fabiano são diferentes da personagem burguesa, pois o que ela imagina 

é que se tiver inverno, se eles progredirem e pararem de ficar mudando de um lugar 

para outro, ela poderá realizar o sonho da cama de couro; ela estará vestida numa 

saia de ramagens vistosas. 

A combinação, vestimenta e acessórios, usada por sinha Vitória para ir à festa 

faz parte da tentativa de criar uma identidade próxima a das mulheres da cidade, 

diferenciando-a daquela que assume ao estar sempre envolvida com as tarefas de 

casa, vestida com a sua saia de ramagens. No espaço da festividade, além de ela 

parecer superficialmente bem trajada, consegue vestir os filhos, “os meninos 

estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinhas de riscado ou 

andavam nus” (RAMOS, 2014, p. 71) e faz com que Fabiano também se vista de outro 

modo, não estando de gibão como de costume, mas “apertado na roupa de brim 

branco feita por sinha Terta, com chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de 

vaqueta e elástico”.   

Na mesma ocasião, acompanhamos sinha Vitória criando a expectativa de que 

poderiam aproveitar o momento festivo como qualquer outra pessoa, pelo fato de se 

vestirem com roupas novas. Assim, tenta convencer o marido e a si mesmo de que 

aquele ambiente é bom. No entanto, a realidade desfaz a expectativa e o sonho da 

mulher: o marido não se sente à vontade com a roupa nem com as pessoas ao seu 

redor; os meninos desconhecem o que veem e não entendem de fato o que é tudo 

aquilo; até a cachorra Baleia aparenta preferir ter ficado na fazenda do que ter ido à 

cidade. Mesmo assim, sinha Vitória permanece idealizando a sua participação na 

festa.  

Barthes (2009, p. 382) assinala que o corpo “mantém uma relação de 

significações com o vestuário: como sensível puro, o corpo não pode significar; o 

vestuário propicia a passagem do sensível ao sentido”. Logo, a roupa assume o papel 

de excelência na condição social. Isso ocorre com a família de sinha Vitória, pois a 

mulher, mesmo desconfortável com os calçados que machucavam os pés, acreditava 

que a vestimenta proporcionava a eles uma aproximação com o outro grupo, com as 

pessoas da cidade. Todavia, a fantasia não se sustenta e os personagens são 
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obrigados pelas circunstâncias do desconforto a retirarem as máscaras com as quais 

se encaminhavam em direção à cidade: 

 

Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, 
a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De 
ordinário olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as 
cobras. A posição forçada cansou-o. e ao pesar da areia do rio, notou 
que assim não poderia vencer três léguas que o separavam da cidade. 
Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o 
colarinho, roncou aliviado. Sinha Vitória decidiu imitá-lo: arrancou os 
sapatos e as meias, que amarrou no lenço. Os meninos puseram as 
chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade (RAMOS, 2014, 
p. 72). 

 

Na descrição da cena, a qual antecede a chegada da família à cidade, Fabiano 

retira a gravata, o paletó e o colarinho, colocando-os apenas quando chegam à 

entrada da rua. Notemos que por mais que eles tentem, que a mulher se esforce, a 

possível identidade de pessoas de outra classe social não se firma, já que os modos 

grosseiros, a falta de habilidade com a vestimenta e os acessórios evidenciam a 

posição socioeconômica da família. 

O sapato, assim como a indumentária, é um artefato cultural que possui 

significações e que serve de acessório para distinguir grupos, classes sociais, 

situações e outros fatores. Ao retirar o calçado, a família quebra o rito de estar vestida 

e ornamentada adequadamente para festa na cidade, retornando aquilo que eles são 

no dia a dia. Segundo Souza (1987, p. 137), o comportamento da mulher é avaliado 

pela sua vestimenta, fala, pelo “apanhar das saias” e o andar, enquanto o homem tem 

seus modos analisados pela “cadência do andar”, a maneira de “atar a gravata” e de 

manejar a bengala. A distinção de classes sociais é feita primeiro pelo olhar do outro 

que observa o sujeito vestido. Ao averiguar todos os critérios apontados por Souza 

(1987), é possível distinguir a burguesa da camponesa, o aristocrata do proletariado, 

entre outros.  

Quando se recompõem, calçando os sapatos e endireitando as roupas, os 

personagens enfim chegam à festa. Nesse novo ambiente, conquanto sinha Vitória 

pareça se sentir mais à vontade do que os outros, os meninos ficam assustados com 

as luzes, barulho, quantidade de pessoas e casas; a cachorra Baleia também sente 

apreensão por tudo que ver; e Fabiano, mesmo que incomodado com o aperto da 

vestimenta sabe que: 
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[...] As botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir 
à novena calçado em alpercatas, a camisa de algodão aberta 
mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, 
entrava na igreja uma vez por ano. E sempre vira, desde que se 
entendia, roupas de festa assim calça e paletó engomados, botinas de 
elástico, chapéu de baeta, colarinho e gravata. Não se arriscaria a 
prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um 
dever, tentava aprumar-se. Mas a disposição esmorecia: o espinhaço 
vergava naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados 
(RAMOS, 2014, p. 76).  

 

Percebe-se que Fabiano não estava vestido daquele modo por prazer, mas 

porque o entendia como certo, como uma forma de respeito e de manutenção de uma 

tradição, a qual ele não poderia descumprir.  

A indumentária evolui ligada diretamente à história da humanidade, aparece 

sempre relacionada às tradições de um povo, de uma sociedade, como apresenta 

Souza (1987) e como parece ratificar Fabiano para justificar o uso de uma vestimenta 

que não se adequa às suas maneiras. Portanto, os modos ligados à moda, que Freyre 

(1987, p. 12) discute ao dizer que “modo e moda tendem a confluir a serviço do ser 

humano”, referindo-se as “obrigações” sociais que o sujeito se dispõe quanto ao seu 

comportamento e sua vestimenta, são respeitados pelo esposo de sinha Vitória.   

Ainda na cidade, a impressão dada ao leitor é que a esposa de Fabiano não 

está participando, mas apenas assistindo à festividade. Ao se manter numa certa 

distância de todo o movimento, permanece apenas retida aos seus pensamentos, 

mesmos que os olhos e os ouvidos parecessem atentos ao que se passava: 

 

Realmente a vida não era má. Pensou com um arrepio na seca, na 
viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e 
garranchos. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O 
burburinho da multidão era doce, o realejo fanhoso dos cavalinhos não 
descansava. Para a vida ser boa, só faltava a sinha Vitória uma cama 
igual à de seu Tomás da bolandeira. Suspirou pensando na cama de 
varas em que dormia. Ficou ali cócoras, cachimbando, os olhos e os 
ouvidos muito abertos para não perder a festa (RAMOS, 2014, p. 80-
81). 
 
 

Nesse caso, a personagem assume o papel de espectadora do espetáculo que 

acontece na cidade. As suas ilusões quanto ao que poderia ter é que a mantém na 

felicidade provisória dos outros que lá desfrutam da celebração. Pois como bem 

defende Brunacci (2008, p. 165), a perversidade da festa “consiste em que, após o 

intervalo, a vida social recupera a mesma velha ordem, contando com a permanência 
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da ilusão para manter no devido lugar aqueles a quem foi permitido transgredi-la”. A 

família de Fabiano retornaria para a fazenda, tiraria as roupas de festas, os sapatos, 

se desnudaria e assumiria o seu papel no lugar que provisoriamente a eles pertencia.  

A personagem feminina colocaria novamente a sua saia de ramagens e 

alpercatas, o esposo o seu gibão e os meninos continuariam a correr nus e descalços 

pela fazenda. De acordo com Souza (1987, p. 169): 

 

Dentro de nós mesmos, indiferente ao sucesso transitório, permanece 
inexoravelmente desperta a ideia de nosso ser quotidiano ao qual 
opusemos a máscara da festa. [...] Assim, a pausa passageira que se 
abriu em cada vida pode tanto arrebatar o indivíduo na vertigem de um 
instante, como atirá-lo na consciência aguda do borralho. Depois da 
mascarada, quando a ordem do mundo se refaz, brilha mais lúcida a 
verdade interior de cada um. 

 

Sinha Vitória e a família retornam para a fazenda, mesmo sabendo que os 

modos de “gata borralheira” não saíram dela, independentemente de ter posto um 

vestido e um sapato alto; a magia da transformação não ocorreu como nos contos de 

fadas. Não foi preciso o toque do relógio marcando a meia-noite para que o encanto 

se desfizesse, a mulher de Fabiano, mesmo com todos os seus esforços, não 

conseguiu manter uma outra identidade; a roupa não assegurou nesse caso o disfarce 

da borralheira. 

O despir do vestido de festa e o vestir da saia de ramagens diária propõe que 

a indumentária não só demonstra as condições sociais da personagem, que desde a 

primeira linha dessa narrativa é revelada, como demarca o espaço que a esposa de 

Fabiano ocupa. O vestido indica o momento festivo com a ida à cidade, já a saia de 

ramagens o seu cotidiano junto à trempe, catando lêndeas nos meninos, buscando 

água, enfim, nas suas atividades domésticas e maternais. Por outro lado, a saia de 

ramagens vistosas marca o espaço do imaginário, de um futuro que, às vezes, 

Fabiano e sinha Vitória conseguiam se imaginar pertencendo. A roupa cobre o corpo 

da personagem e descobre para o leitor o espaço e a situação que a esposa de 

Fabiano está vivendo durante a narrativa; é a indumentária o reflexo do meio que 

compõe a imagem de sinha Vitória.  
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4.4 SAIA DE RAMAGENS “ENTALADAS ENTRE AS COXAS” E SAIA DE 

RAMAGENS “VISTOSAS” 

 

A saia de ramagens vistosa, idealizada nos sonhos de Fabiano, surge para 

sinha Vitória como uma peça que se contrapõe a saia de uso diário. A partir dessa 

peça, o marido imagina a mulher vestida de maneira diferente, criando alusivamente 

uma nova vestimenta. Esse tipo de indumentária, a saia, revela muito sobre o gênero 

feminino, como Ximenes (2009, p. 86-87) explica: 

 

As saias são peças que pertencem essencialmente ao vestuário 
tradicional, originalmente feminino. Muito, antes do século XIX, ainda 
que houvessem esforços na construção da aparência do corpo das 
mulheres, as mudanças na vestimenta trataram mais do 
desenvolvimento, apresentação e ênfase da cintura, do tórax, dos 
ombros e do uso dos decotes [...] as saias podem representar a 
armadilha que os próprios homens criaram para o seu tormento. 

 

As considerações sobre essa veste partem da substituição da roupa única, que 

era o vestido, para a divisão de blusa e saia que passam a compor o figurino feminino. 

Tem como função enfatizar a cintura e o quadril da mulher, por isso assume um papel 

importante no processo da sedução, tanto que Ximenes (2009) refere-se à 

indumentária como uma “armadilha” para o homem.  

A “saia de ramagens” é uma peça de roupa muito recorrente durante a 

narrativa, ora ela aparece “entalada entre as coxas”, ora como objeto de desejo, 

figurando nos sonhos de sinha Vitória e do marido, diferenciando-se da peça que a 

mulher usa habitualmente. A realidade e o imaginário mostram os contrastes do 

código indumentário de sinha Vitória, já que o que tem para vestir diariamente é bem 

diferente do que se imagina vestindo um dia. No imaginário de Fabiano, a “saia de 

ramagens vistosa” aparece como uma consequência de uma possível mudança das 

condições financeiras, também almejada, provando que a roupa pode ser sim um 

reflexo da classe social que o sujeito pertence e, consequentemente, da sua 

identidade também. 

Ao compreendermos a roupa como um artefato cultural, carregada de 

significações simbólicas e de representações identitárias, estamos refletindo, junto ao 

leitor de Vidas secas, como analisamos a construção da personagem sinha Vitória por 



104 
 

meio de suas vestes, dos seus modos e do meio em que ela está inserida. Sobre a 

roupa e a expressão de identidade, Svendsen (2010, p. 175) afirma que: 

 

As roupas são objetos que criam comportamento ao expressar 
identidade social. Não é que primeiro tenhamos uma identidade e 
depois escolhamos expressá-la por meio de certas roupas, ou que 
haja uma identidade “interior” independente de todas as 
representações exteriores que possa ser posteriormente expressa por 
vários meios, inclusive roupas. Seria igualmente fácil inverter o 
argumento e dizer que é o exterior que constitui o interior, que são as 
roupas que constituem a identidade. Mas isso também seria 
enganoso. É impossível dar prioridade absoluta seja ao aspecto 
interno, seja ao aspecto externo da identidade: eles são mutuamente 
dependentes. 

  

Independente da vestimenta ou da pessoa, conforme destaca Svendsen 

(2010), não podemos evitar de oferecer aos outros uma impressão de quem somos 

por meio do que vestimos. Seguindo essa linha de raciocínio, a vestimenta, de certo 

modo, ressalta a posição social do indivíduo e passa a fazer parte da construção 

identitária do sujeito a partir do momento que para ele, ela tem um significado. Na 

possibilidade de passar do sonho e se transformar em realidade, a saia de ramagens 

vistosa é para sinha Vitória a significação de uma vida melhor, pois o fato de poder 

vesti-la é decorrente de que a sua condição financeira terá mudada, que enfim poderá 

realizar o desejo de se vestir assim e, quem sabe, de comprar uma cama de couro 

igual a de seu Tomás da bolandeira. 

 Esse espelhamento da condição financeira do sujeito por meio da indumentária 

aparece em outras obras de Graciliano Ramos, como se exemplifica através da 

personagem Marina, da obra Angústia; para quem o poder econômico das pessoas 

está refletido nas roupas, tanto que tenta convencer Luís da Silva a mandar fazer um 

smoking, pois, segundo ela, “um rapaz que ganha dinheiro andar com essas roupas 

mal-amanhadas! Eu, se fosse você, brilhava, vivia no trinque” (RAMOS, 1975, p. 38). 

A personagem tem uma percepção semelhante quando se refere ao Luís ou a D. 

Mercedes, ressaltando como a indumentária pode refletir a situação econômica do 

indivíduo.  

 No que tange à saia de ramagens de sinha Vitória é perceptível que, nas duas 

formas que se apresentam durante a narrativa, divide as perspectivas da personagem, 

primeiro sendo essa a indumentária do cotidiano, a da realidade vivida; e a outra que 

ganha o adjetivo de “vistosa”, que é imaginada pelo marido:  
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Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. 
A cara murcha de sinha Vitória remoçaria, as nádegas bambas de 
sinha Vitória engrossariam, a roupa encarnada de sinha Vitória 
provocaria a inveja dos caboclos (RAMOS, 2014, p. 16). 

 

Notemos que essa relação de uma saia diferente, “larga”, surge do sonho de 

Fabiano; ele que imagina a felicidade futura, incluindo nela uma sinha Vitória cuja 

vestimenta se torna vistosa, pois ela é larga, indicando assim também a formação do 

quadril da esposa. Além disso, ele destaca a beleza do corpo, uma vez que menciona 

que o rosto se rejuvenesceria, as nádegas engrossariam, e a saia causaria inveja. O 

olhar de Fabiano, mesmo que por meio da imaginação, indica a influência da 

vestimenta tanto para “construção da aparência do corpo das mulheres”, como 

explicou Ximenes (2009, p. 86-87) ao descrever a importância da veste que é a saia, 

quanto para associar a peça de roupa com a condição financeira do sujeito, pois nessa 

citação a felicidade e a saia larga de ramagens de sinha Vitória estão associadas a 

um futuro que indica que a fazenda teria “renascido”; o Fabiano era o “vaqueiro” e o 

inverno traria o efeito de ressureição para a caatinga e para a sua família.  

Tal situação poderia ser interpretada como uma espécie de cosmogonia. De 

acordo com Silva (2010, p. 34), o cosmogônico é um rito de passagem de uma 

condição que lembra uma transferência do caos para o cosmo, da morte para a vida. 

Vejamos que no sonho ocorre esse processo, onde a seca é substituída pelo inverno, 

proporcionando a ideia do novo, de uma possível transição para que a vida da família 

de Fabiano fosse redimida de todo o sofrimento causado pela carência do mínimo 

necessário. A indumentária da esposa marca esse sonho e essa renovação para sinha 

Vitória, inclusive o corpo da mulher “ganha vida”, é realçado por suas formas. 

Barthes (2009, p. 350-351) alega que o vestuário pode constituir um perfeito 

“objeto poético”, por dois motivos: o primeiro é “porque mobiliza com muita variedade 

todas as qualidades da matéria” e no segundo motivo, a vestimenta funciona como 

um “substituto”, uma “máscara” do corpo; “o vestuário certamente é objeto de grande 

investimento”. O autor conclui a afirmação dizendo que “essa disposição ‘poética’ é 

comprovada pela frequência e qualidade das descrições indumentárias na literatura”. 

Vejamos que os detalhes imaginados e descritos pelo personagem Fabiano ao pensar 

na mulher demonstram essa criação poética e até mesmo de discurso de sedução, 

pois ele imagina a mulher com determinada vestimenta e a partir dessa roupa ele 
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menciona o corpo da esposa e o quanto ela mudaria quando estivesse de posse da 

saia de ramagens larga. 

Se associarmos a alusão de Fabiano sobre a vestimenta da esposa ao 

pensamento de uma ascensão econômica, veremos que o personagem relaciona o 

corpo e a roupa da mulher ao meio, a condição financeira da família. De acordo com 

Ximenes (2009, p. 86), “a metamorfose da roupa em coisas ou seres pertence a um 

deslocamento de imagens e corpos”, isto é, a indumentária permite e promove um 

processo de mudança, alterando a imagem de quem a veste, por isso que na 

imaginação de Fabiano a saia nova de sinha Vitória deveria ser “larga”, “vistosa” e não 

apenas uma saia comum como a já usada diariamente. Souza (1987, p. 123-124), por 

meio da discussão sobre a indumentária nas lutas de classe, declara que, 

 

[...] as relações sociais estão sujeitas a frequentes mudanças no 
tempo e no espaço; em que predomina uma variedade muito grande 
de critérios de julgamento; [...] lança os olhos em volta de si e procura 
copiar os membros de outras carreiras. Procura imitar os padrões das 
classes mais altas, pois são elas que determinam o esquema de vida 
da comunidade. Ora, neste impulso de identificação das classes a 
vestimenta talvez seja o sinal mais eficaz, de influência direta sobre o 
próximo. 

  

Ao “lançar os olhos” às moças da rua e “copiar” a vestimenta, o sapato e demais 

acessórios, sinha Vitória demonstra que, no ambiente da festa, aquelas mulheres 

eram a sua referência. Assim, ao imitá-las, a personagem tenta se identificar com elas. 

A saia de ramagens vistosa também é um meio de identificação e imitação que o casal 

cria. Mas vejamos que, em ambos os casos, na festa e no sonho, essa identidade com 

outra classe e/ou situação econômica, por meio da vestimenta, não se sustenta, pois 

a mudança de sinha Vitória só ocorre na roupa e não na pessoa dela. A vestimenta, 

na situação da festa principalmente, não é o suficiente para identificar a esposa de 

Fabiano como uma das moças da cidade. 

Segundo Svendsen (2010, p. 89), as roupas “dão às pessoas sua identidade 

antropológica, social e religiosa – em suma seu ser”, pois o tecido posto sobre o corpo 

está cheio de significados e são estes que distinguem e inserem o sujeito em um 

grupo. Essa é uma das razões que dá a indumentária um espaço na construção 

identitária de cada pessoa. Como na ideia discutida no conto “A gata borralheira”, em 

que após o passe de mágica e a mudança das vestimentas, a personagem assume 

outra identidade, deixa de ser borralheira e se torna princesa. Na narrativa, sinha 
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Vitória e Fabiano imaginam um futuro diferente do presente que vivem. Ao “criarem” 

como seria essa realidade, a vestimenta da mulher é citada como algo que marca 

esse fato: 

 

[...] A catingaa ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, 
Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de 
badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos, gordos, 
vermelhos, brincavam no chiqueiro das cabras, sinha Vitória vestiria 
saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a caatinga 
ficaria verde (RAMOS, 2014, p. 15). 

 

Note-se a presença de uma espécie de renascimento, que se processa quase 

que como um encantamento que se inicia pelo lugar, a caatinga, até alcançar a família 

de sinha Vitória. A saia de ramagens vistosas é, nessa citação, a concretização do 

encantamento, da transformação. A vestimenta marca outro tempo e outra realidade; 

a sua existência simboliza a prosperidade da família fazendo com que as vestes da 

mulher representem o poder econômico do marido. A maneira como é narrada à cena, 

a família e o meio ganham cores, vida. A saia será vistosa e a caatinga ficará verde. 

A indumentária é um reflexo do meio. 

É o marido quem alude a essa situação, é ele quem cria a realidade imaginária 

de como seria a vida da sua família, o meio em que vivem. Ele se vê como o vaqueiro 

da fazenda, a caatinga e os bichos prosperando, os filhos gordos e a mulher vestida 

nas saias de ramagens vistosas. Essa vestimenta habita os devaneios, já que a 

realização é difícil considerando que ele não tem dinheiro para comprar uma chita 

vermelha de ramagens que a esposa certa vez solicitara.  

Ao tratar da questão da indumentária como elemento de distinção de classe 

por meio da moda, Svendsen (2010, p. 21) admite que “no mundo ocidental, até os 

mais pobres estão incluídos no universo da moda na medida em que são conscientes 

de que não podem ter grande participação nele”, pois ao não ter condições financeiras 

para seguir a moda e ter a consciência dessa exclusão implica, ainda de acordo com 

o autor, estar dentro da esfera do meio modístico. 

Enquanto a indumentária vistosa habita o sonho de Fabiano, no dia a dia a 

mulher encontra-se “acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de 

ramagens entalada entre as coxas, sinha Vitória soprava o fogo” (RAMOS, 2014, p. 

39), atendendo as suas atividades domésticas. A veste, mencionada na citação e em 

quase toda a narrativa, está “entre as coxas” indicando a posição “acocorada” que a 
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mulher se encontra enquanto trabalha. Uma roupa é vistosa e a outra descrita sem 

cor; essa não é vista e sim escondida entre os membros inferiores, constituindo a 

diferença entre as vestes. 

A saia de ramagens do cotidiano é a vestimenta que reflete a identidade real, 

se assim pudermos dizer, da personagem, já que é com ela que a sinha Vitória está 

vestida durante a “mudança”, enquanto é descrita em suas atividades domésticas e 

quando retoma ao processo de fuga novamente com a família. Com essa vestimenta, 

a mulher não vive um momento de encantamento como com as suas outras vestes, o 

vestido de festa e a sonhada e não real saia de ramagens vistosas, ao contrário, a 

“saia de ramagens entalada entre as coxas” representa as lutas e carências financeira 

e dos modos do corpo que a veste. 

As situações e contextos são que imprimem a representação das 

indumentárias: a saia de ramagens e a saia de ramagens vistosas, como responsáveis 

pela possibilidade de afirmar uma identidade real e uma identidade imaginada para 

sinha Vitória. O meio onde a personagem se encontra, por meio da descrição do 

ambiente e das vestes da esposa de Fabiano, é que nos faz compreender que a saia 

de ramagens faz parte da realidade da mulher, enquanto dona de casa, mãe e 

retirante, pois está vestida com ela nas ocasiões que ocorreram realmente com ela e 

a sua família. Enquanto que a saia de ramagens vistosas habita o sonho do marido, 

criando um contexto favorável em que, consequentemente, a esposa pudesse estar 

vestida de maneira diferente. O que confirma que a vestimenta não só faz parte da 

construção do eu do sujeito como também é reflexo do meio, como discutimos neste 

trabalho. 

Barthes (2009, p. 179) discute que a identidade do sujeito, através do vestuário, 

é construída por meio das variantes que indicam que a indumentária ao ser nomeada 

é a “asserção de espécie”, por ser usada é a “asserção de existência”, por ser 

verdadeira ou falsa é “artifício” e por ser acentuada é a “marca”, pois tais variantes 

têm em comum o fato de darem sentido a roupa, de acentuá-la como artefato cultural. 

Na nossa análise, observamos que a veste que Fabiano imagina para sinha Vitória 

apresenta a “asserção da existência” da personagem, no sentido que promove o 

entendimento que enfim ela está em uma situação financeira mais favorável, que o 

dinheiro do marido pode oferecer além dos mantimentos básicos. 

Além disso, a saia de ramagens vistosa parece ser verdadeiramente um 

“artifício”, já que nada mais é que tecido, entretanto, a valorização dada pelo casal por 
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imaginá-la tão significativa para sinha Vitória transforma essa roupa em um signo, que 

reflete e refrata o tecido, o objeto e a função da vestimenta, possibilitando que a 

mesma represente um possível futuro, uma culminada para a família de retirantes. 

Portanto, as saias mencionadas demonstram a função social da vestimenta, 

comprovando-nos a tese que essa é um artefato cultural, um signo que apresenta 

determinados significados na construção da identidade da esposa de Fabiano.  
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5 CONCLUSÃO 

  

Investindo numa (re)leitura de dois romances consagrados da literatura 

brasileira, o trabalho em tela se propôs a discutir a representação da indumentária 

feminina e sua relação com a construção da identidade das personagens, enfatizando 

aspectos do vestuário, objetos e acessórios do guarda-roupa de duas mulheres 

pertencentes a tempos e classes sociais distintas. Partindo de pensamento 

semelhante ao de Woodward (2009, p. 10), para quem “existe uma associação entre 

a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa”, e que “a identidade é 

marcada por meios de símbolos” (WOODWARD, 2009, p. 09), problematizamos no 

decorrer das nossas discussões as identificações femininas de Sofia e sinha Vitória. 

Ao longo do texto, buscamos demonstrar que as vestimentas, tanto dos 

homens quanto das mulheres, representam, até hoje, situações ímpares de cada 

período, pois ajudam a averiguar a condição cultural, econômica e identitária dos 

corpos que as vestem. Ao mesmo tempo, as peças de roupa podem ser interpretadas 

como artigo de arte, conforme destaca Souza (1987, p. 41): “para que a vestimenta 

exista como arte é necessário que entre ela e a pessoa humana se estabeleça aquele 

elo de identidade e concordância que é a essência da elegância”. Em outras palavras, 

para que determinado indumento exista enquanto objeto artístico é necessário existir 

uma identificação entre ele e a pessoa que a usa. A vestimenta que cobre o corpo é, 

em muitos casos, o reflexo da pessoa que a veste, as formas com que ela se identifica, 

seja Sofia com o seu vestido foulard cor de palha ou sinha Vitória com a sua saia de 

ramagens do cotidiano, por exemplo. 

Considerando essas discussões, compreendemos esse trabalho como uma 

contribuição para os estudos literários, para as pesquisas sobre a construção da 

identidade e seus aspectos culturais. O estudo de personagens da Literatura 

Brasileira, com base na leitura da indumentária, permitiu-nos demonstrar outros 

aspectos das obras literárias, focalizando elementos figurativos que podem passar 

despercebidos, mas que são importantes para a compreensão da obra como um todo 

e sua relação com a dimensão cultural e social em que está inserida.  

Nesse raciocínio, identificamos como, na narrativa de Machado de Assis, a 

vestimenta de Sofia emerge como símbolo do poder econômico do cônjuge Cristiano 

Palha, ao mesmo tempo em que funciona como uma máscara social, cujo objetivo 
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principal é o de refletir uma imagem que não necessariamente condiz com a realidade 

dos fatos.  

Os vestidos, as saias, os adornos e os aparatos da figura feminina machadiana 

criam na narrativa o duplo sentido sobre o papel que a mulher assume no 

relacionamento com o cônjuge. A identidade de Sofia, na condição de mulher casada, 

é refratada pela sua identidade também de mulher sedutora, que aceita ser “lanterna 

de hospedaria” para alcançar os objetivos seus e do marido. Nessa última situação, 

não se esquiva de ser observada e desejada por outros, ao contrário, a sua vaidade 

não compreende tais feitos como um ultraje, agradando-se por ser vista. 

É diante da função de cobrir e proteger o corpo que as roupas de Sofia 

descobrem ao leitor da obra machadiana a sua participação simbólica e cultural no 

meio social burguês brasileiro. Tanto a indumentária da mulher quanto as artimanhas 

do casal alinharam a trama da narrativa, revelando o papel que é atribuído à 

vestimenta nesse jogo de ascensão social, cujas máscaras são vestidas em conjunto 

com o adorno dos vestidos elegantes da mulher, criando uma imagem que deturpa, a 

princípio, a real condição financeira do casal.  

No decorrer da trama machadiana é possível compreender o “reino de 

transmutação”, semelhante aquele ao qual Souza (1987, p. 151) faz referência, ao 

explicar como a vestimenta passa por um processo de transformação na ocasião da 

festa. A mudança referida pela crítica atende perfeitamente ao êxito alcançado por 

Sofia com sua maneira de se vestir e de se comportar, e evidencia o insucesso da 

personagem de Graciliano Ramos, sinha Vitória, ao tentar vivenciar esse processo de 

metamorfose no momento de participar da festa na cidade. É diante dessas duas 

realidades que refletimos como a indumentária, atendendo a sua função utilitária 

concomitante com o papel de artefato cultural, transcende a ideia de objeto e assume 

o posto econômico, social, cultural e de linguagem entre o sujeito e o meio que está 

inserido. É a proteção da epiderme, é a máscara que desvia a identidade real, é a 

extensão do corpo. 

No entanto, da mesma maneira que a indumentária serve de máscara para 

apresentar a “identidade” que o sujeito deseja obter por meio dela, atende também ao 

indivíduo que não consegue, mesmo vestido em um belo traje, disfarçar a sua 

verdadeira posição econômica. Se Sofia era “lanterna de hospedaria”, sinha Vitória 

vivia as suas noites no escuro não apenas pela falta de querosene para iluminar o 

espaço físico do lar, mas também pela ausência de um brilho que pudesse refletir no 
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próprio corpo, em roupas que chamassem a atenção para si como ocorria com a 

personagem da obra Quincas Borba. Os holofotes, cores e saias rodadas e excessos 

de aparatos do mundo burguês da figura feminina machadiana não pertencem à 

realidade da esposa de Fabiano, que vive numa outra época e se encontra em uma 

condição financeira totalmente adversa a de Sofia.  

Enquanto o casal Palha busca pela ascensão socioeconômica no espaço 

carioca burguês, a família de Fabiano anseia pelo inverno, pois este traria esperança 

“ressuscitando a caatinga”, faria do homem o vaqueiro, os filhos iriam engordar e a 

esposa, enfim, vestiria uma saia de ramagens vistosas (Cf. RAMOS, 2014, p. 15). As 

perspectivas das famílias dos textos literários são diferentes, entretanto, as 

vestimentas das mulheres apontam a realidade e a aspiração das duas histórias 

quanto à sociedade onde ocorre a narrativa. 

As três vestes de sinha Vitória, citadas na obra Vidas secas, de Graciliano 

Ramos, guiaram-nos nos três momentos da vida dessa mulher que foram a mudança 

e a chegada à fazenda, a festa e o sonho/inverno. Para cada um, podemos indicar 

uma das vestimentas: a saia de ramagens do cotidiano, o vestido vermelho de 

ramagens e a saia de ramagens vistosas, respectivamente. 

Durante nossas leituras e análises percebemos as carências enfrentadas pela 

família de Fabiano; a seca, a pobreza, a falta do que comer, de onde morar, as poucas 

roupas e a ausência da linguagem. Além dessas questões sociais que o contexto da 

história destaca e que os estudos literários sempre enfatizam, assinalamos para o 

leitor de Vidas secas o diálogo das vestimentas da figura feminina com o meio, real 

ou não, em que se encontra a personagem, já que uma das indumentárias só habitava 

os sonhos do marido de sinha Vitória.  

A saia de ramagens do cotidiano encontrava-se insistentemente entre as 

pernas da mulher enquanto ela estava acocorada executando as tarefas domésticas, 

como descreve o narrador em vários momentos. Sem cor, sem chamar a atenção ao 

corpo de quem a vestia e denotando a ausência de recursos da família, essa 

indumentária fazia parte dos momentos de angústias da mulher; era com essa peça 

de roupa que ela enfrentava a falta do que ter para cozer, de onde ter que morar, já 

que era com a saia que encarava a terra árida em seus momentos de retirada em 

busca de um novo lugar. Poderíamos afirmar que, assim como as alpercatas, a saia 

de ramagens de sinha Vitória estava gasta pelo tempo e por tantos caminhos que já 

percorreu em busca de um lar no corpo da sua dona.   
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Mas é com o vestido de festa que a leitura da indumentária revela sobre a obra 

literária a identidade feminina de sinha Vitória. É com essa vestimenta que a 

personagem tenta o processo de “transmutação” (Cf. SOUZA, 1987, p. 151) permitido 

pelo ambiente da festa, adquire uma “máscara” para ter uma “identidade alternativa” 

(Cf. BAUMAN, 2005, p. 91) e reafirma de fato a sua identidade de mulher sem modos 

adequados para o meio citadino. A ideia do borralho que relacionamos a personagem 

de Vidas secas se concretiza pela realidade doméstica da mulher e pela sua não 

ascensão ao estar em posse de outra vestimenta e em um novo ambiente que lhe 

poderia permitir uma imagem diferente daquela que a esposa de Fabiano assumia 

durante toda a narrativa. 

Em posse do vestido vermelho de ramagens, ou vestido de festa como o 

narrador menciona, a personagem sinha Vitória demonstra toda a sua falta de jeito 

com os hábitos das moças da cidade. Mesmo tentando imitar a roupa, os sapatos altos 

e os aparatos, como ao caminhar com o guarda-chuva “suspenso, com o castão para 

baixo e a biqueira para cima” (Cf. RAMOS, 2014, p. 73-74), por exemplo, a mulher de 

Fabiano se expõe ao ridículo, por não saber lidar e nem o porquê de ter que seguir 

esses modos, apesar de avaliar como o correto. O efeito “transmutação” não ocorre 

como o desejado, considerando que diante de toda figuração para ser como a mulher 

do meio citadino, a personagem finda enfatizando o seu comportamento grosseiro, ao 

descalçar-se em meio ao caminho à cidade e ao fazer xixi no meio da rua, entre outras 

situações. 

Nessa possibilidade de utilizar “máscaras”, por meio da roupa, aparatos e 

modos, que o ambiente da festa permite, a personagem sinha Vitória não sustenta a 

fantasia/identidade de estar bem vestida, nem os modos iguais aos das moças da 

cidade, tampouco andar sob o salto alto. É nessa tentativa de subir, metaforicamente 

com o salto, já que as moças da cidade também andavam assim, que a esposa de 

Fabiano tropeça, pois não consegue caminhar sem parecer ridícula – conforme o 

marido e ela mesma afirmam; não transmite a mesma imagem e aparência das moças. 

É como se, o seu “disfarce”, não convencesse o meio. 

“Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. 

Devia ser ridícula” (RAMOS, 2014, p. 41). A sua falta de jeito não restringia apenas a 

não saber se equilibrar calçada nos sapatos, mas como, mesmo vestida em outra 

roupa e inserida no contexto diferente que era a festa, a personagem feminina mantém 

se comportando como tem costume na fazenda. A “máscara” que a nova roupa e 
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sapato poderiam sugerir para mulher não convence, nem a Fabiano nem a própria 

sinha Vitória.  

Mas se essa transmutação não ocorre na realidade, nos sonhos de Fabiano 

acontece. Ao sonhar com o inverno e a prosperidade que ele proporcionaria a sua 

família, o homem imagina a sua mulher com uma nova saia, a saia de ramagens 

vistosas e não mais a do cotidiano. Essa saia provocaria a inveja dos caboclos e 

destacaria a beleza, antes não citada, de sinha Vitória (Cf. RAMOS, 2014, p. 16). A 

indumentária assume nessa criação imaginária do esposo da personagem, o papel de 

“identidade alternativa”, como se, a partir dessa nova vestimenta, a mulher passasse 

a ser uma nova pessoa. Uma nova imagem é criada sobre sinha Vitória, no entanto, 

não real. 

Se Perrot (2012, p. 49) afirma que a mulher é vista como uma “imagem” que é 

“feita de aparências”, como discutido durante as análises dos textos, compreendemos 

que Sofia no seu ciclo social e na ocasião dos bailes atende a esse pré-requisito. O 

próprio marido se esforça para criar uma imagem refinada da esposa, investindo em 

suas roupas, em suas joias e garantindo a participação dela nas atividades burguesas. 

Os vestidos e saias da personagem são como uma extensão do seu corpo, da sua 

posição social e do seu comportamento em meio aos outros, adequando-se para cada 

situação, exibindo cores apropriadas e decotes chamativos, para se manter no centro 

das atenções, como o narrador masculino da obra machadiana faz questão de 

enfatizar.  

Apesar do sucesso alcançado pelo casal Palha, o narrador, como é 

característica de Machado de Assis, induz ao leitor a não ver com bons olhos tais 

artimanhas, atribuindo a indumentária de Sofia detalhes que indicam a sua beleza, 

sedução e também a falta de princípios. De maneira a ironizar o fato da figura feminina 

seduzir o amigo do marido, comportamento não condizente com o que é esperado de 

uma mulher casada. A narrativa traz o “julgamento” das rosas do jardim sobre a índole 

da esposa de Palha, após presenciar a conversa da mulher com Rubião. 

 
Até as rosas do jardim da casa de Sofia “falam” sobre ela e Rubião, 
uma rosa concorda com a senhora e diz que ele “uma singular 
criatura”, enquanto a outra rosa o defende, pede para Sofia que caso 
ela ame alguém extra-conjugal, que seja o próprio Rubião que a ama 
tanto, ainda diz que a senhora é; “tu és má, Sofia, és injusta... (ASSIS, 
2001, p. 285). 
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O ato da sedução de Sofia, por meio das suas roupas e da maneira como agia 

com Rubião, parecendo-lhe mais simpática do que deveria ser, por tratar-se de uma 

senhora casada, dá-lhe a acusação de uma mulher “má” e “injusta”. O autor consegue 

inferir ao leitor que a maneira como a figura feminina se veste e se comporta não é a 

ideal; mesmo que ela tenha a conivência do marido.  

Diante de todas as reflexões, concluímos que a identidade da figura feminina 

na Literatura Brasileira está associada aos signos vestimentares que corroboram para 

uma representação da imagem das mulheres. Mesmo sendo essas de condições 

financeiras diferentes, de épocas e espaços totalmente contraditórios, percebemos 

que ambas as personagens estão em volta aos anseios do marido, perpetuando o 

reflexo da sua representação a ele e ao seu lar. Nos dois textos lidos, há um vínculo 

entre o poder econômico do homem e a maneira como a mulher se veste. Na 

abundância ou escassez de posses, as personagens demonstram através de detalhes 

suntuários o meio em que estão inseridas, oferecendo ao leitor mais detalhes sobre 

quem é cada uma delas em suas narrativas literárias.  
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