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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o espaço privado da casa e, em 

complemento a ele, as relações e as representações das personagens femininas 

inseridas na obra A Casa, da escritora cearense Natércia Campos. A Casa, de nome 

Trindades, é uma casa sertaneja que, com o auxílio da memória, é capaz de contar 

as histórias desde o tempo de sua criação, até o seu descanso final, após séculos de 

existência. Em meio às suas narrativas destacam-se os nascimentos, as convivências 

e as mortes de seus habitantes como um círculo de gerações, essas que vão se 

modificando após o caminhar do tempo. Portanto, nossa intenção se realiza na análise 

da arquitetura e da simbologia de uma casa-grande do sertão nordestino e a relação 

que seu espaço privado possui com as personagens da trama, focalizando, 

principalmente, a caracterização de cinco gerações de mulheres dentro do espaço da 

casa com seus feitos, suas ações e seus papéis perante a estrutura familiar e as 

práticas populares do local. 

 

Palavras-chave: Casa. Espaço privado. Mulheres. Representação. Natércia Campos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The presente study has the objective of analyzing the private area of the house and, 

in addition to him, the relations and the representations of the female characters 

inserted in the work A Casa, the writer from Ceará, Brazil Natércia Campos. A Casa, 

Trindades named, is a backwoods home, with the help of memory, is able to tell the 

stories from the time of its creation to its final rest after centuries of existence. In the 

midst of his narratives stand out births, the conviviality and the deaths of its inhabitants 

as a circle of generations, those that are modified after the walk time. So our intention 

is realized in the analysis of architecture and symbolism of a big house in the 

northeastern backlands and the relationship that your private space features with the 

characters of the plot, focusing mainly featuring five generations of women inside the 

space home with their deeds, their actions and their roles in consideration of the family 

structure and the popular local practices. 

 

Key-Word: House. Private área. Women. Representation. Natércia Campos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Casa e espaço privado são temas já abordados na literatura brasileira, 

principalmente quando são apresentados por homens que retratam a mulher no 

ambiente doméstico munido de funções. As mulheres, porém, quando se tornaram 

escritoras, também manifestaram com palavras a sua “visão feminina”, relendo, dessa 

forma, temas esses tão difundidos pelo mundo masculino. Todavia, o que faz com que 

tais temas sejam tão estudados é porque ambos são impregnados de conceitos e 

simbologias, independente de que lado – masculino e feminino – sejam retratados. 

A concepção de espaço privado há tempos passou por inquietações e por 

transformações. Georges Duby, organizador de História da vida privada, de 1985, 

explana a complexidade em se falar e, principalmente, em se definir como objeto de 

estudo o que seria realmente vida privada. Para o pesquisador, o privado é um lugar 

de intimidade, de familiaridade e de domesticidade, “Naturalmente inscrita no interior 

da casa, da morada, encerrada sob fechaduras, entre muros, a vida privada parece, 

portanto, enclausurada. No entanto, por dentro e por fora dessa ‘clausura’, [...] 

constantemente se travam combates” (DUBY, 2009, p. 8-9). 

Em junção ao espaço privado, a casa ganhou destaque, todavia já passou e 

ainda passa por algumas transformações dentro da sociedade em meio à convivência 

humana. A casa, por longo tempo, foi o local mais seguro e bem visto como 

complemento essencial das relações sociais; ou seja, antes de ser vista como espaço 

fechado, de segredos e intimidade, ela foi aberta à sociedade como suporte para as 

práticas sociais, possuindo o caráter de lugar público. Sendo grande ou não, mantinha 

uma estrutura arquitetônica e familiar bem específica do seu tempo: de taipas a tijolos, 

com pouca e muita gente, de famílias pobres e abastadas. 

Witold Rybczynski, em Casa: pequena história de uma ideia (1996), destaca 

que antes das casas possuírem cômodos repartidos para determinadas tarefas, os 

vários aposentos, com exceção da cozinha, não tinham função estabelecida, sendo 

as tarefas familiares executadas em qualquer lugar. As pessoas visitavam as casas 

dos amigos e vizinhos sem mesmo avisar e a qualquer momento, e lá permaneciam 

por longas horas; ou seja, elas “eram cheias de gente, muito mais do que hoje em dia, 

e não se conhecia a privacidade. Além disso, os cômodos não tinham funções 
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específicas” (RYBCZYNSKI, 1996, p. 32). As habitações, nesse sentido, serviam tanto 

como moradia quanto como local de trabalho, e o conceito de privacidade nesse 

tempo ainda não se era conhecido.  

“A parte para morar não tinha, como seria de se esperar, diversos quartos; em 

vez disso, constituía de um único grande cômodo – o salão” (RYBCZYNSKI, 1996, p. 

38); assim, as pessoas realizavam tarefas como cozinhar, conversar, trabalhar, comer 

e dormir dentro desse mesmo espaço. O grande vão continha poucos móveis e as 

camas serviam tanto para as pessoas como lugar de dormida – em extrema 

aglomeração – como espaço para se sentar, neste último caso, os objetos usados 

como acentos eram, às vezes, desmontáveis. 

Com as transformações provindas da família em busca de seu espaço privado, 

as condições da vida cotidiana passam a mudar. A casa moderna, do início do século 

XVII ao século XVIII, adquiriu, assim, uma outra função: passou de ambiente também 

público a um ambiente, exclusivamente, privado e para momentos pessoais.  

Mary Del Priore argumenta em seu artigo “História do cotidiano e da vida 

privada”, que o termo privado “remete, com imediatismo, à vida privada e familiar, às 

atividades ligadas à manutenção dos laços sociais, ao trabalho doméstico e às 

práticas de consumo” (1997, p. 377); o que resultaria na oposição entre dois espaços 

de indivíduos portadores de historicidade: os detentores, esfera daqueles que 

produzem bens e os acumula, detendo o poder (vida pública); e os excluídos, esfera 

daqueles que somente reproduzem, à margem da ação, inserindo-os em segundo 

plano (vida privada). Sendo os homens os detentores da vida pública e as mulheres, 

as da vida privada, foi que resultou em papéis e ações diferenciados em meio à 

sociedade e ao modo como ambos deveriam se comportar. 

No Brasil, nas casas de zona rural, principalmente as chamadas casas-grandes 

do sertão nordestino, em pleno período colonial, priorizadas em nosso estudo, 

percebemos que entre as famílias mais abastadas encontrava-se um aglomerado 

número de moradores dentro de seu espaço, bem como a arquitetura de suas 

habitações eram diversificadas conforme a classe social e os poderes de mando de 

seus primeiros donos. Homens e mulheres exerciam tarefas e trabalhos variados, 

cada qual com suas responsabilidades e seus afazeres, destinados a seu sexo, e em 

locais estabelecidos para seus feitos. Enquanto eles realizavam trabalhos externos, 
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principalmente na lida no campo, elas mantinham as tarefas domésticas em dia, com 

a criação dos filhos e a ordem estabelecida entre empregados, escravos e patrões. 

Nomes como o de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda são os 

pioneiros a discutir sobre a formação da sociedade brasileira desde o período colonial. 

Em Casa-Grande & Senzala (1933), Gilberto Freyre, por exemplo, relata que essa 

verdadeira formação está baseada na família rural ou semirrural como base inicial, a 

partir da união dos colonos com as mulheres caboclas e até mesmo com moças vindas 

de Portugal. Assim, para Freyre, o fator dominador da família colonial está baseado 

na riqueza agrícola e no trabalho escravo. 

 Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1936), defende a posição de 

uma família brasileira organizada sob as “vistas grossas” dos senhores de engenhos. 

Os dois pesquisadores concordam e afirmam que a estrutura familiar da sociedade 

brasileira se inicia e se solidifica longe dos meios urbanos. O meio rural foi o ambiente 

propício para o crescimento tanto familiar como econômico da sociedade colonial, os 

senhores de engenhos e sua “ditadura”1 nos meios rurais, representavam a fortaleza 

intransponível e de “mãos fortes” segundo aos olhos daqueles que eram da cidade.  

A estrutura familiar da casa-grande representa a autoridade patriarcal 

dominante, o que faz com que a estrutura da morada seja feita para durar e com um 

ambiente familiar que comporta tanto marido, esposa e filhos como também 

agregados, escravos e empregados. Nas descrições de Holanda, a casa rural se 

constituía como um organismo completo, montava-se serraria para o provimento de 

mobiliários, apetrechos e madeiras para as casas, possuía capela para as 

celebrações da missa, “A alimentação diária dos moradores, e aquela com que se 

recebiam os hóspedes, procedia das plantações, das criações, da caça, da pesca 

proporcionadas no próprio lugar. (1995, p. 80-81). 

Já Antonio Otaviano Vieira Júnior, em complemento aos clássicos de Freyre e 

Holanda, retrata as dimensões domicílio e violência representadas pela família 

cearense em seu estudo Entre paredes e bacamartes (2004). O historiador descreve 

                                                             
1 O termo foi retirado do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. De acordo com o 
pesquisador o meio rural era equiparado a uma ditadura se comparado ao meio urbano. Os senhores 
de engenho possuíam autoridade e propriedades conforme seu mando forte, sua vontade reinava em 
seus domínios e entre os seus. Holanda ainda ressalta que a própria Corte de Lisboa manifestou seu 
pensamento sobre a soberania dos senhores de engenhos, comparando seu título de senhor ao do alto 
título de nobreza no Reino de Portugal (1995, p. 89). 



13 
 

um olhar sobre o modo de viver do povo nordestino, ressaltando o ambiente externo 

– o sertão, e o ambiente interno – a casa, a partir de fontes documentais da época, 

demonstrando, assim, estereótipos e arquétipos em relação ao homem com seu lugar 

de morada. A família é a peça-chave de início e término de seu trabalho, em que o 

elemento casa se sobressai em consonância com o seu uso social e seus espaços 

internos. Elementos da casa como a varanda, a sala, o quarto, o quintal e a cozinha 

são descritos e caracterizados conforme a convivência dos seus moradores e as 

mudanças estabelecidas ao cotidiano familiar; ambientes essenciais para analisarmos 

de modo parcial e geral, as inúmeras variantes que compõem a estrutura e a imagem 

da casa.  

Em relação às variações que o tempo e o homem vêm proporcionando a casa, 

destacamos aquela em que o privado, o fechado e o íntimo são categorias que se 

relacionam à mulher como espécie tanto de proteção como de superação. A casa, 

assim vista como o espaço apropriado para o feminino, foi sendo o local tanto de 

refúgio como de clausura. Por muito tempo as mulheres foram associadas a lugares 

fechados como forma de proteção tanto de olhares externos como a permanência de 

sua pureza e de sua honra. Dessa forma, feminino e masculino se mantiveram 

distanciados em sujeitos, personalidades e espaços, caracterizados por “amarras” 

históricas, sociais e culturais na divisão entre os sexos. 

A dicotomia da relação de gêneros representados em personagens na literatura 

aparece também no “duelo” entre os espaços público e privado. O feminino, outrora 

atrelado à esfera privada, à maternidade e ao casamento, por longo período esteve 

trancafiado ao ambiente doméstico. Passando dos mandos do pai aos mandos do 

marido, o espaço reservado da casa esteve ligado à mulher como forma de 

subordinação. Os maridos as sustentavam e as comandavam na esfera social, 

enquanto elas “reinavam” e comandavam a estrutura do lar na esfera doméstica. 

A demarcação desses espaços levaram as mulheres a estereótipos como “sexo 

frágil”, “submissas”, “rainha do lar”, e estigmatizou o ideal feminino ligado aos cuidados 

domésticos e ao recato público, fazendo com que na educação das moças fossem-

lhe incutidos que sua única missão era a procriação, os afazeres da casa e as tarefas 

femininas como casar, cozinhar e fiar. Em épocas iniciais, essa visão da mulher se 

manteve, passando por debates de cunho biológico, social e cultural. Portanto, a 
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relação da mulher com a simbologia da casa-habitação como reduto feminino instiga 

a aparição de temas de estudos e debates dentro dos meios acadêmicos. 

A nossa proposta de analisar o espaço privado da casa e a sua relação com as 

representações femininas inseridas nas relações familiares apresentadas na obra A 

Casa, de Natércia Campos, lança um novo olhar a respeito dos diversos estudos sobre 

as mulheres e o espaço a elas destinado. O enfoque principal da nossa discussão é 

o espaço privado da casa e, em complemento a ele, as relações e representações 

das personagens femininas inseridas na narrativa da própria narradora a partir de sua 

memória não linear, porém, constante. Esta discussão está dividida em dois capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado “E por falar em espaço...”, trataremos, 

inicialmente, dos conceitos e visões de pesquisadores de algumas áreas do 

conhecimento (como a astrofísica, a filosofia, a antropologia, a teoria literária e os 

estudos literários) sobre as concepções da categoria espaço. Como tal, pertencente 

aos componentes da narrativa, o espaço é reportado como elemento indispensável. A 

partir das diversas formas de ver o espaço, optamos em trabalhar com o espaço 

privado da casa em consonância com seu espaço físico, memorialístico e simbólico. 

Num primeiro momento, abordaremos as ideias e os trabalhos de pesquisadores 

sobre a casa como elemento físico e de proteção, que, de acordo com a época em 

que foi construída/descrita, demonstra bastante as transformações tanto do elemento 

humano, em suas formas imaginárias e psicológicas, como também da sociedade em 

suas classes sociais, culturais e históricas. Logo após, tomamos por iniciar a análise 

do livro A Casa, em que trataremos da representação do espaço da casa na narrativa 

em relação aos seus habitantes; uma casa centenária que se torna o lar de uma 

descendência familiar e junto a ela são destacadas práticas populares que se ligam 

às histórias de seu primeiro dono como dos demais moradores do sertão nordestino.  

As crenças e as superstições ligadas às simbologias da casa como forma de proteção 

e longevidade serão discutidas junto às transformações físicas da casa, conforme o 

avanço do tempo e as mudanças de gerações de seus moradores. 

No segundo capítulo, intitulado “E por falar em privado...”, abordaremos as 

ligações do espaço da casa a elementos como privado, íntimo e fechado, e como a 

estrutura familiar se modificou conforme os espaços público e privado iam ganhando 

novas acepções sociais: o público, como elemento externo; e o privado, como 
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elemento interno e de privacidade. A partir desse ponto, demonstraremos como as 

personagens da narrativa possuem ligação com a casa-habitação e como homem e 

morada se complementam para as realizações das tarefas e convivências diárias; 

destaque para as personagens femininas da narrativa, com seus feitos, ações e 

papéis. O foco principal nesse capítulo é analisar como as mulheres descritas pela 

narradora são representadas dentro do espaço privado da casa e como tais são peças 

importantes para o desenvolvimento familiar e preservação do espaço doméstico. 

Serão abordados também o vínculo com a natureza e a veia religiosa que as 

personagens femininas exercem umas com as outras e com os demais membros da 

família, extraindo da fé, das orações e das rezas, a certeza que conhecimento popular 

e religioso permanecem unidos como suporte de sobrevivência.  

O romance A Casa é uma narrativa em que o espaço privado da casa rege 

todas as histórias em seu interior, ou seja, o grande diferencial desse romance é o 

fato de a autora dar voz de narrador a um espaço físico (a casa) que na concepção 

de ser inanimado passa a ser um ambiente transformador, dando-lhe, assim, através 

do antropomorfismo, vida e memória, impregnados de simbologias e representações. 

As gerações que vivem debaixo do teto da casa tornam-se parte dela e se configuram 

como elemento estruturador da voz memorialística da própria Casa, essa que dá vida 

à narrativa e também qualifica cada personagem em seu ambiente privado. 

Com a realização de tal pesquisa temos a intenção de demonstrar e analisar a 

arquitetura e a simbologia de uma casa-grande do sertão nordestino e a relação que 

seu espaço privado possui com as personagens da trama, focalizando, 

principalmente, a caracterização de cinco gerações de mulheres dentro do espaço da 

casa com seus feitos, suas ações e seus papéis perante a estrutura familiar e as 

práticas populares do local.  

As leituras que abordaremos e que serão o suporte essencial para o 

desenvolvimento dessa pesquisa se encontram interligadas a estudiosos que 

trabalham com o surgimento e conceitos sobre o espaço privado no decorrer da 

sociedade, principalmente quando tratamos da divisão entre homens e mulheres e 

seus lugares de convivência e ações estabelecidas em relação ao ambiente da casa. 

  



16 
 

2 E POR FALAR EM ESPAÇO...  

 

O espaço é como o ar que se respira 
(Roberto DaMatta, A casa e a rua) 

 

Quando nos remetemos à categoria espaço, logo percebemos que, assim como 

os outros componentes da narrativa, seu valor é incontestável, se assim soubermos o 

encontrar. Participante ativo, com teor secundário ou envolvido em funcionalidades 

junto às outras categorias, essas são as hipóteses que Dimas (1994) descreve que o 

leitor possa adquirir em forma de contato com o espaço na narrativa. A partir dessa 

discussão, abordamos, inicialmente, como a categoria espaço é vista e argumentada 

por alguns estudiosos de específicas áreas do conhecimento, como a astrofísica, a 

filosofia, a antropologia, a teoria literária e os estudos literários; para, assim, nos 

aprofundarmos especificamente ao espaço privado da casa, como título de escolha, 

e suas transformações junto ao elemento homem. 

Entre os estudos que apontam o espaço da casa e fundamentam este trabalho, 

estão alguns pesquisadores (romancistas, historiadores, filósofos, sociólogos, 

antropólogos, arquitetos etc.) que escreveram sobre o elemento casa e sua 

arquitetura, bem como sua simbologia, modos de uso e evolução culturais. A junção 

de várias áreas do conhecimento só tende a nos demonstrar o quanto a literatura é 

capaz de explanar um tema sob a visão múltipla, e de mostrar realidades, por que, 

segundo Roland Barthes, em Aula, ela é, simplesmente, real: 

 

A literatura assume muitos saberes [...] faz girar os saberes, não fixa, não 
fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é 
precioso. Por um lado, ele permite designar saberes possíveis - insuspeitos, 
irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da ciência: está sempre 
atrasada ou adiantada com relação a esta, [...] Por outro lado, o saber que 
ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe 
alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo 
das coisas - que sabe muito sobre os homens (s.d., p. 16-17). 

 

E como a literatura sabe muito dos homens, realizamos, inicialmente, um 

diálogo interdisciplinar que surge, exclusivamente, para enriquecer nossa pesquisa e 

nos dá suporte em nossa análise. 

 



17 
 

 

2.1 Olhares específicos sobre o espaço ficcional 

 

É preciso, entretanto, observar que o espaço que 
hoje aparece no horizonte de nossas 
preocupações, de nossa teoria, de nossos sistemas 
não é uma inovação; o próprio espaço na 
experiência ocidental tem uma história, e não é 
possível desconhecer este entrecruzamento fatal 
do tempo com o espaço. 

(Michel Foucault, Outros espaços) 

 

Desde sua criação, o homem se sente inserido num tempo-espaço, dimensões 

pertencentes à nossa existência e que marcam a nossa passagem pelo mundo. 

Conforme o andar da evolução humana, essas dimensões também vêm sendo 

transformadas, desde o surgimento das primeiras descobertas do homem até aos 

nossos dias atuais. Todavia, “um novo mundo e exclusivo mundo humano de tempo 

e espaço começou com a evolução da linguagem” (SZAMOSI, 1986, p. 10), é o que 

afirma o astrofísico Géza Szamosi, conceituando tempo e espaço como dimensões 

gêmeas, ou seja, inseparáveis. A partir de então, a natureza humana vem sendo 

representada com o auxílio dessas duas dimensões, e a evolução da linguagem fez 

com que descobríssemos que espaço e tempo fixos ambos se tornariam também 

simbólicos, enfim, ilimitados. Até porque “quando os seres humanos se referem a 

‘espaço e tempo’, em geral estão referindo-se a espaço e tempo simbólicos em uma 

de suas muitas formas” (SZAMOSI, 1986, p. 11); e destacamos a literatura como 

campo discursivo para tais dimensões, abordando, principalmente, no que se refere à 

categoria espaço literário.  

Se o próprio Géza Szamosi afirma que “As próprias percepções de tempo e 

espaço, o modo pelo qual o povo vê e sente o mundo, também evoluíram 

diferentemente nas diversas civilizações” (1986, p. 11), como não podem tais 

percepções não evoluírem também na filosofia, na sociologia e na literatura, por 

exemplo?  

Nesse campo de estudo, um nome indispensável para iniciarmos nossa 

discussão sobre o espaço é o filósofo Michel Foucault. Pensador inovador, de 

reflexões fundamentais sobre temas polêmicos que envolvem o pensamento e as 

ações das pessoas em sociedade, Foucault, na conferência “Outros Espaços”, 



18 
 

proferida em 1967, explana a carência de se trabalhar com tal campo de estudo e 

defende a importância do mesmo a partir de uma experiência ocidental. O filósofo 

francês discorre sobre o fato do espaço deve ser visto, assim como o tempo, como 

parte fundamental na história da humanidade. Não se trata de negar o tempo, e sim 

dar ao espaço sua posição de entrecruzamento com o tempo, realizando, assim, um 

estudo sobre as espacialidades na vivência dos sujeitos conforme a mudança dos 

séculos, principalmente XIX e XX, citado por ele. Nessa conferência, Foucault propaga 

que “Estamos em uma época em que o espaço se oferece a nós sob a forma de 

relações de posicionamentos” (2001, p. 413), e que nossa vida é rodeada de 

oposições (privado x público; família x social; cultural x útil; lazer x trabalho). Por fim, 

reitera que o espaço do qual deseja falar é o de fora, aquele que nos atrai e que é 

visto como heterogêneo. 

Esses espaços de fora, de inúmeras rel(ações) humanas, de pensamentos e 

posicionamentos, são descritos como “espaços utópicos” e “espaços heterotópicos”; 

sendo o primeiro, o do irreal, dos sonhos, e o segundo, o da realidade, da convivência. 

As utopias são sentidas como consolo perante os desejos da sociedade, é o das 

histórias criadas; já as heterotopias representam, a partir do desconforto da realidade 

vivida, o de mudanças ou não, mas que fazem parte da história da sociedade. E entre 

ambas, como uma forma de um lugar intermediário de fronteira, Foucault ainda cita o 

espelho, que ele qualifica como sendo aquele que possui resquícios das duas 

expressões anteriores, porque “O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem 

lugar [...] Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe 

realmente, e que tem, no lugar que ocupa, uma espécie de efeito retroativo” (2001, p. 

415). Enfim, Foucault ressalta que não existe nenhuma cultura no mundo que não se 

construa de heterotopias, na qual elas são vistas de formas variadas, nunca absoluta. 

Outro teórico que aborda sobre o espaço é Gaston Bachelard em sua Poética 

do Espaço (1957). Para o filósofo, a “fenomenologia das imagens”, isto é, os 

fenômenos interiores considerados como ontológicos, é seu objetivo de discussão 

sobre a imaginação poética e a estância da imagem, que ele classifica como espaços 

de linguagem. Bachelard é o primeiro a utilizar o termo “topoanálise” para designar o 

estudo do espaço numa obra literária. Segundo ele, “A topoanálise seria então o 

estudo psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima” (1993, p. 28). No 
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referido livro, se considera os “espaços íntimos” os que abrangem as imagens mais 

íntimas do nosso ser em relação a casa e aos seus cômodos: “Todos os espaços de 

intimidade designam-se por uma atração. Reiteremos ainda uma vez que seu ser é 

bem-estar. Nessas condições, a topoanálise traz a marca da topofilia. É no sentido 

dessa valorização que devemos estudar os abrigos e os aposentos” (BACHELARD, 

1993, p. 31). 

Aqui o conceito de topofilia aparece logo enraizado na terminologia da palavra: 

topos significa “lugar”, e filia significa “o sentimento positivo pelo lugar onde se 

nasceu”. Assim, topofilia reflete “as imagens do espaço feliz [...]. Visam determinar o 

valor humano dos espaços de posse, dos espaços defendidos contra as forças 

adversas, os espaços amados” (BACHELARD, 1993, p. 19). 

O livro apresenta a casa como um espaço de intimidade, aquela que condensa 

a vida humana em imagens que carregamos conforme o andar do tempo. O espaço 

da casa tem a capacidade, junto com a imaginação do homem, de re(criar) imagens, 

que mesmo dispersas, mas enroladas ao fio da memória, são capazes de aumentar 

os valores de uma realidade já vivida ou se agarrar a sonhos de um futuro próximo: 

“Em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. É essa a função do 

espaço” (BACHELARD, 1993, p. 28); e reitera que “Mais urgente que a determinação 

das datas é, para o conhecimento da intimidade, a localização nos espaços da nossa 

intimidade” (BACHELARD, 1993, p. 29).  

Conseguimos entender que, assim como um escritor consegue descrever tão 

bem um quarto, também conseguimos ler um quarto e ler uma casa. Essa leitura, 

segundo o referido pesquisador francês, tem um sentido para a filosofia e a poesia, 

capaz de aguçar a imaginação do leitor e transportá-lo para a leitura, no caso, para 

dentro da casa. Essa casa é associada à casa natal de cada um, uma casa habitada. 

E a partir daí vão sendo discutidas as imagens relacionadas à casa com a 

fenomenologia da imaginação, e que, segundo esse filósofo, devemos considerar 

como acontecimentos súbitos da vida. Para cada imagem nova renasce, então, um 

mundo novo.  

Roberto DaMatta, antropólogo e pesquisador, assinala que “O espaço é como 

o ar que se respira” e que “para que se possa ‘ver’ e ‘sentir’ o espaço, torna-se 

necessário situar-se” (1997, p. 27), dando referência ao privado da casa e ao público 
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da rua, que, assim como espaço e tempo, também podem ser vistos como categorias 

indissociáveis. Segundo o pesquisador, “O fato é que tempo e espaço constroem e, 

ao mesmo tempo, são construídos pela sociedade dos homens [...] não há sistema 

social onde não exista uma noção de tempo e outra de espaço” (1997, p. 31), até 

porque em várias sociedades esses dois conceitos se confundem e se operam, 

gradativamente.2  

DaMatta relata que nas tradições históricas e culturais das sociedades, o 

espaço apresenta-se como uma dimensão em transformação, nunca independente e 

individualizada. Ele é sentido como uma categoria sempre interligada e misturada aos 

outros elementos da vida humana, indicando, por exemplo, localizações espaciais que 

em diversas sociedades são demarcadas de maneiras diversas: “o espaço é 

demarcado quando alguém estabelece fronteiras, separando um pedaço de chão do 

outro” (DAMATTA, 1997, p. 30). 

No âmbito da teoria literária, ao realizarmos um estudo sobre a não dissociação 

entre o tempo e o espaço, buscamos as contribuições do pesquisador russo Mikhail 

Bakhtin em seu texto “Formas de tempo e de cronotopo no romance” sobre o tempo 

e o espaço. A relação dessas duas categorias foi nomeada por Bakhtin de cronotopo; 

no entanto, o próprio revela que esse conceito não foi criação sua e sim adaptado à 

literatura; termo utilizado nas ciências matemáticas e que foi introduzido à teoria da 

relatividade de Einstein. 

  Em seu último capítulo “Observações Finais”, do texto já citado, Bakhtin retoma 

de forma geral o que seria o cronotopo ou os vários, observados por ele. Para o 

estudioso russo, cronotopo é a relação entre os elementos espaço-tempo no texto 

literário, o que “determina a unidade artística de uma obra literária no que ela diz 

respeito à realidade efetiva. Por isso, numa obra, ele sempre contém um elemento 

valioso” (BAKHTIN, 1990, p. 349). Assim, aplica-se tanto em uma análise temática-

estrutural como em uma análise histórica, existindo, assim, muitas possibilidades de 

                                                             
2 DaMatta cita como exemplo a sociedade dos nuer, um grupo tribal do Sudão em que “o tempo é 
calibrado por condições ecológicas (o ritmo do dia e da noite, as estações do ano), mas é também 
referido a aspectos singulares da vida social nuer, como as classes das idades” (1997, p. 31); ou seja, 
os habitantes de tal sociedade veem o tempo a partir de certas atividades, e não como algo concreto e 
que passa como em nossa sociedade. DaMatta demonstra que o tempo para os nuer está inteiramente 
ligado e construído em consonância com as atividades de espaços distintos: “O tempo, então, 
corresponde a um espaço evidentemente oscilante que contrasta períodos de vida social num ambiente 
compacto (as aldeias) e disperso (os acompanhantes)” (1997, p. 32).  
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análises, sendo que “cada um destes cronotopos pode incluir em si uma quantidade 

ilimitada de pequenos cronotopos: pois cada tema possui o seu próprio cronotopo” 

(BAKHTIN, 1990, p. 357). Bakhtin enfatiza que cuidou em analisar os grandes 

cronotopos, aqueles vistos como fundamentais e gerais, e, se por fim, tempo e espaço 

são indissociáveis, então dentro de uma obra literária existem vários deles e menores, 

prontos para serem analisados. 

A literatura é vista como criação, representação da realidade.  “Como a filosofia 

e as ciências humanas, a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico 

e social em que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender é, 

simplesmente, a experiência humana” (TODOROV, 2009, p. 77). Se não existe 

homem sem o tempo, também não existe um tempo sem seu espaço. Ou seja, a 

categoria “tempo” sempre teve seu lugar nas preocupações, análises e discussões de 

nossos estudiosos da literatura. Dos elementos da narrativa, as categorias 

personagem, tempo e narrador sempre foram bem privilegiadas pelos autores, já o 

espaço era visto como elemento importante, porém não tão bem explorado e nem 

conceituado.3 O que existia mesmo era uma carência no estudo das espacialidades, 

conforme cita Antonio Dimas: “No quadro da sofisticação crítica a que chegaram os 

estudos sobre o romance, é fácil perceber que alguns aspectos ganharam preferência 

sobre outros e que o estudo do espaço ainda não encontrou receptividade sistemática” 

(1994, p. 6). 

 Todavia, com o aumento dos estudos sobre a categoria espaço e a explanação 

da sua verdadeira importância para a narrativa, pesquisadores e estudiosos têm dado 

o enfoque no elemento literário espaço. Antonio Dimas defende bem quando diz que 

 
Entre as várias armadilhas virtuais de um texto, o espaço pode alcançar 
estatuto tão importante quanto outros componentes da narrativa, [...] em 
certas narrações esse componente pode estar severamente diluído e, por 
esse motivo, sua importância torna-se secundária. Em outras, ao contrário, 
ele poderá ser prioritário e fundamental, no desenvolvimento da ação, quando 
não determinante (1994, p. 6). 

 

                                                             
3 Dimas cita que não é pretensão em seu estudo abordar sobre as razões da retração do elemento 
espaço em relação aos outros elementos da narrativa, mas sim discutir as linhas gerais que levam a 
essa preocupação. Por meio disso, acaba discutindo sobre o elemento espaço em algumas obras 
conhecidas. Para mais esclarecimentos, ver em: Antonio Dimas, Espaço e Romance (1994). 
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 Osman Lins, em seu estudo sobre o espaço romanesco na obra de Lima 

Barreto, afirma que “também o espaço proporciona grandes possibilidades de estudo, 

variadas e atraentes” (LINS, 1976, p. 65), e que não somente espaço e tempo devem 

ser vistos como indissociáveis, mas que a narrativa em sua totalidade deve ser vista 

como um emaranhado de fios que, juntos, equivalem a diversas possibilidades de 

estudos.  

Lins comenta sobre a questão de se perguntar por onde começar a estudar o 

espaço, ou melhor, onde começa o espaço? Para ele, espaço e personagem estão 

envolvidos concomitantemente, ou seja, personagem é também espaço. O que leva a 

pensar que 

 

o espaço no romance, tem sido – ou assim pode entender-se – tudo que, 
intencionalmente disposto, enquadra a personagem e que, inventariado, 
tanto pode ser absorvido como acrescentado pela personagem, sucedendo, 
inclusive, ser constituído de figuras humanas, então coisificadas ou com a 
sua individualidade tendendo para zero (LINS, 1976, p. 72). 
 

 E complementa dizendo que o estudo de uma personagem seria incompleto se 

não fosse investigada também a sua caracterização, pois a personagem existiria no 

plano da história e a caracterização existiria no plano do discurso. A partir dessa 

conceituação, Lins aprofunda seu estudo em relação à ambientação e ao espaço, 

distinguindo-os. Para ele ambientação seria “o conjunto de processos conhecidos ou 

possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente” 

(LINS, 1976, p. 77), ou seja, seria a parte conotativa, instruída de inúmeros elementos 

simbólicos construídos pelo homem. Já o espaço é quando “levamos a nossa 

experiência do mundo; para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os 

recursos expressivos do autor, impõe-se um certo conhecimento da arte narrativa” 

(LINS, 1976, p. 77), o que equivaleria à parte denotativa, àquela que sempre existiu e 

é vivida pelo olhar humano. 

 Com isso, Osman Lins registra e exemplifica na obra literária três tipos de 

ambientação: a franca, a reflexa e a dissimulada (ou oblíqua). A ambientação franca 

é quando o espaço é apresentado por um narrador observador (nomeado ou não), 

que também pode ser personagem, visto como independente e não participante da 

ação. Já a ambientação reflexa é caracterizada pelas narrativas de terceira pessoa, 

que é descrita por um narrador-oculto ou narrador-personagem, onde as personagens 
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são mostradas com atitudes passivas. E a ambientação dissimulada é quando é 

representada por personagens ativas, que criam vínculos concretos entre espaço e 

ação. Com isso, Lins quer mostrar que numa obra literária podemos detectar várias 

maneiras de espacialidades, só basta o leitor saber como detectá-las e utilizá-las.  

Além de Lins, outros pesquisadores brasileiros contribuem para os estudos 

sobre o espaço literário. Um deles é Ozíris Borges Filho. Em seu livro Espaço e 

literatura: introdução à topoanálise (2007), o estudioso resgata a terminologia batizada 

por Bachelard, apoiando-a quanto ao seu trabalho sobre a topoanálise ser vista como 

espaços íntimos, carregada de significados; todavia, Borges Filho complementa que 

a topoanálise, além do “estudo psicológico”, também são espaços sociais, entre eles 

sociológicos, filosóficos, estruturais etc., ou seja, experiências encharcadas de 

influências culturais e sociais. Tais experiências iriam abordar mais do que a vida 

íntima, elas abarcariam, sobretudo, a vida social nos meios cultural e natural do ser 

humano. 

O pesquisador salienta que, para se investigar o espaço na literatura, é preciso 

manifestarmos uma visão interdisciplinar, o que leva ao topoanalista, “isto é, ao 

estudioso do espaço na literatura, a pesquisa da questão espacial também na 

geografia, na filosofia, na história, na arquitetura etc. [...] visto que a literatura nada 

mais é que a investigação do homem e suas relações com o mundo” (BORGES 

FILHO, 2007, p. 13). 

O pesquisador aborda algumas das diversas funções que o espaço pode 

desempenhar, buscando mostrar a metodologia de análises do espaço no âmbito 

literário que o próprio divide em: funções do espaço; espaço e enredo; topografia 

literária. A partir do ponto de vista do espaço abordado por essas funções, Borges 

Filho ressalta que o texto literário pode possuir macroespaços e microespaços, sendo 

o primeiro dividido por dois grandes espaços como, por exemplo, a casa e a rua; a 

cidade e as serras; norte e sul etc. Dentro do macroespaço, o segundo é subdividido 

em espaços menores, que possui como espaços básicos o cenário e a natureza; 

juntos, após uma carga de subjetivação, eles se transformam e fazem surgir o 

ambiente, a paisagem e o território.  

 Segundo Borges Filho, o cenário é o espaço que o homem tem o poder de criar, 

aqueles em que ele geralmente costuma viver e se locomover, tais como a casa e 
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seu(s) interior(res), a rua e seus complementos, o carro, os prédios, o cinema etc., ou 

seja, são espaços infinitos, enquanto que a natureza são os espaços que o homem 

não precisa construir, pois a própria natureza lhe oferece, são eles a árvore, a 

montanha, a terra, a praia etc. O ambiente é a junção do elemento cenário ou do 

elemento natureza mais o clima psicológico; ligado ao olhar do narrador, ao somarem 

os dois, surge o ambiente. Já a paisagem também está ligada ao olhar, que pode ser 

tanto do narrador como da personagem, ela surge quando há a junção do cenário e 

da natureza mais as características extensão, vivência ou fruição. E finalmente, o 

território aborda as relações de poder que existem dentro da obra literária, um espaço 

de poder associado ao ponto de vista político ou de uma relação de dominação-

procriação. Essas cinco categorias são descritas conforme ao âmbito da topoanálise, 

de acordo com os estudos e análises de Borges Filho. 

 Já Luís Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa Oliveira, em seu livro Sujeito, 

tempo e espaços ficcionais (2001), também têm contribuído bastante para a 

proliferação do estudo sobre o espaço literário. No capítulo intitulado “Espaço e 

Literatura”, Santos & Oliveira iniciam com uma pergunta-chave: “É possível ser sem 

estar?” (2001, p. 67). Tal interrogação é levada a pensar que não existe um tempo 

sem seu espaço definido, ou seja, a existência de um ser é função de um espaço que 

também existe para situá-lo. 

 Dividido o capítulo em “Pensar o espaço” e “Escrever o espaço”, discussões 

são levantadas em relação a essa categoria literária. Santos & Oliveira abordam que 

primeiramente o espaço era caracterizado pelo espaço físico, mas que a literatura, em 

sua primazia, tem a capacidade de perceber que, entre tais espaços físicos, aparece 

também a existência de outros espaços: subjetivos, abstratos, ficcionais, imaginários 

etc., recheados de valores pelos olhares humanos e de significados se tratarmos pelo 

meio cultural. De acordo com Santos & Oliveira, vivemos em imensas possibilidades 

de entrelaçamento entre as coordenadas de tempo e espaço, conforme o nosso 

conhecimento de mundo. Tais coordenadas não são estanques, elas se desdobram, 

se transformam; porém, “Houve uma época [...] em que as coordenadas de tempo e 

espaço eram tratadas de modo estanque pelo sujeito da escrita” (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2001, p. 78), onde, geograficamente, o que mais era levado em 

consideração era o espaço demarcado, que representava ou se limitava em uma 
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narrativa tradicional, essencialmente o espaço físico. Tal comentário de Santos & 

Oliveira é baseado somente no âmbito da narrativa, especificamente como era 

praticado no romance tradicional dos séculos XIX e XX. O espaço narrativo era visto 

como representação mítica, com seu ambiente desfocado e prolixo e como 

representação delimitada, com as reais características do ambiente descrito (Cf. 

SANTOS; OLIVEIRA, 2001). 

A partir disso, quando nossas perspectivas são abertas, conforme nos mostra 

Santos & Oliveira, os chamados “espaço social” e “espaço psicológico” ganham forma 

para a narrativa, sendo o primeiro percebido como representação e descrição de 

ambientes, e o segundo, a criação dos conflitos psicológicos e de comportamento 

projetados pelas personagens.4 

 Outro trabalho de Luis Alberto Brandão,5 essencial para ressaltar a importância 

da categoria espaço é seu livro Teorias do espaço literário (2013). Nele, o pesquisador 

desenvolve três frentes de investigação: a teórica, a crítica e a funcional. Contendo 

um capítulo que aborda, exclusivamente, os conceitos do espaço literário, é nesse 

que pretendemos nos limitar. De acordo com Brandão, em seu verbete, espaço é uma 

palavra utilizada em vários campos de conhecimento, apresentando, assim, a sua 

complexidade em relação as suas funções, conceitos e designações. Ainda segundo 

Brandão, atualmente há uma busca mais profunda por se trabalhar com a categoria, 

o que elevou o espaço de “pano de fundo de uma narrativa” a elemento principal. 

Segundo o pesquisador, existem quatro modos de se definir o espaço na literatura: 

representação do espaço; espaço como forma de estruturação; espaço como 

focalização; espaço da linguagem. Lembrando também que esse quadro não limita às 

possibilidades que se têm em trabalhar o espaço, são somente abordagens gerais 

que podem designar outras mais específicas.  

E é com a narrativa contemporânea, de cunho psicológico, que novos olhares 

sobre o espaço ganham forma a partir do entrecruzamento espaço-tempo, como elos 

indissociáveis causando no leitor/observador a sensação de medidas não absolutas, 

                                                             
4 Um fator importante que Santos e Oliveira (2011) comentam é que não podemos limitar o espaço 
narrativo somente a essas perspectivas descritas, pois há outros padrões e novas narrativas distintas 
que mostram o espaço com ângulo novo, como é o caso das narrativas de viagem, das narrativas 
autobiográficas, fruto das narrativas contemporâneas. 
5 De acordo com o lattes do escritor, podemos encontrar duas formas de citações bibliográficas em 
suas publicações: BRANDÃO, Luis Alberto e SANTOS, Luis Alberto Brandão. 
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e sim modificadoras conforme a escrita e interpretações. Entre essas novas formas 

de se ver o espaço abordamos o espaço privado da casa, como também seu espaço 

físico, simbólico e o de memória, sobre o qual Bachelard tanto já discorreu. As 

discussões teóricas que agora apresentamos dizem sobre a análise dos ambientes, 

as transformações físicas e as mudanças de gerações d’A Casa, livro da escritora 

Natércia Campos; a casa que é mantenedora de imagens íntimas e psicológicas 

referentes aos lugares de nossa vida.  

 

 

2.2 Casa: a morada real  

 

A biblioteca abre a casa para o mundo; encerra o 
mundo dentro de casa. 

       (Michelle Perrot, História da vida privada) 

 

 Desde o nosso nascimento, estabelecemos geograficamente um lugar como 

forma de morada. O espaço escolhido para nos abrigar junto com nossos 

descendentes sempre passou por transformações tanto físicas como psicológicas, 

porque fazemos parte de um capítulo da História e dentro dela nos inserimos em uma 

classe social, histórica e cultural, modificando, assim, o olhar e o conceito que 

possuímos pelo nosso espaço de morada, lar, habitação. 

 A casa sempre esteve presente na vida do ser humano, construindo com a 

convivência entre o homem e a mulher seu espírito de subjetividades. Ela é tida como 

um lugar de proteção, de aconchego e de acolhimento em relação aos acontecimentos 

da Natureza. Com essa concepção, o homem, entrelaçado aos comportamentos, 

hábitos e modos de viver de sua cultura, vem caminhando e também praticando as 

mudanças estabelecidas ao longo de sua existência. 

 Falar da casa significa, primeiramente, responder a algumas questões: o que 

seria uma casa? Será que a arquitetura da casa fala bastante da época que foi 

construída e dos seus habitantes? O modo como a casa é vista e sentida acompanha 

também as mudanças de uma cultura? Qual o peso que o espaço da casa possui para 

o homem e que simbologias ele carrega? São interrogações aqui contempladas. 

Como já especulamos, a casa também é chamada de lar, de habitação e de 

morada. São palavras que possuem cada uma o seu próprio conceito, no entanto, as 
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três são designadas como o espaço da casa. O próprio Dicionário eletrônico Houaiss 

(2009) nos mostra tais definições: 

 

Casa: substantivo feminino 

1 edifício de formatos e tamanhos variados, ger. de um ou dois andares, 
quase sempre destinado à habitação 
2 família; lar 
3 conjunto dos membros de uma família 
4 conjunto dos bens de uma família ou dos negócios e assuntos domésticos 
5 lugar destinado a encontros, a reuniões ou à moradia de certas categorias 

de pessoas, cujos interesses, origens e cultura por vezes representa ou 
expressa 
 

Lar: substantivo masculino 
1 local, na cozinha, onde se acende o fogo; lareira 
2 a casa de habitação; domicílio familiar 
3 grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto; família 
4 a pátria, a terra natal 
5 superfície (lajeada, ladrilhada, cimentada etc.) do forno de pão, onde é 
colocada a massa para cozer 
6 ninho de aves ou covil de animal 

 

Habitação: substantivo feminino 
1   ato ou efeito de habitar 
2 lugar ou casa onde se habita; morada; vivenda 
3 local em que os animais se recolhem 
4 direito real que têm uma pessoa e sua família de ocupar ou usar casa 

alheia 
 

Morada: substantivo feminino 
1 casa ou lugar em que se habita; moradia, moradio 
2 período em que se permanece domiciliado em algum local; permanência 
3 o endereço de residência 
4 local onde se encontra habitualmente determinada coisa 

 

Como podemos observar, todos os verbetes estão interligados, cada um pode 

ser visto como complemento um do outro. Ou seja, a concepção de casa pode ser dita 

e pensada de várias maneiras. Não significa dizer qual delas seja a mais apropriada, 

e sim o sentido e o sentimento que a imagem da casa possui para cada pessoa. É por 

esse motivo que o homem sempre ergueu a sua casa conforme as suas crenças, a 

sua terra, e o seu gosto; dando a ela novas representações conforme as mudanças 

dos usos e costumes das convenções sociais. 

Muito se discute como seria a imagem de uma casa e que tipo de relação que 

possuímos com tal espaço. Bachelard demonstra que “todo espaço realmente 

habitado traz essência da noção de casa” (1993, p. 25); enfim, a sensação de se ter 
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uma casa e sentir-se protegido pode surgir quando a pessoa contém o desejo de 

possuir um lar e este pode ser representado tanto como um espaço moderno, com 

paredes de tijolos e telhado, como pode ser uma choupana, cabana, oca, prédio etc., 

todos só querem viver independentes dentro do seu espaço, pois “ser livre é, para 

começar, poder escolher seu domicílio” (PERROT, 2009, p. 293). 

Uma casa é também a junção dos elementos arquitetônicos que a ela se limita. 

A arquitetura da casa é um elemento fundamental para que a memória do espaço em 

questão possa “lançar” a existência e a troca de experiências de uma morada e seus 

habitantes; e também como testemunho de uma sociedade com seus valores, 

crenças, ritos e pessoas de um determinado tempo histórico. A estrutura da casa 

brasileira tem se modificado conforme o andar do tempo, em consonância com o meio 

em que está inserido, sendo ele urbano ou rural. Todavia, o que nos interessa 

inicialmente são as “raízes rurais” (Cf. HOLANDA, 1995) como ponto de partida, até 

porque, conforme Holanda, “Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua 

base fora dos meios urbanos” (1995, p. 73), se instalando, durante os séculos iniciais, 

em propriedades rurais. 

Segundo pesquisadores que abordaram e abordam a casa como elemento de 

observação, a arquitetura da casa brasileira corresponde a uma relação com o 

ambiente físico do lugar, as atividades ali exercidas e que tipo de estrutura familiar 

esse espaço apresenta. As mudanças de meio e as classes sociais são de extrema 

importância para entendermos como as estruturas arquitetônicas das casas se 

modificam.  

Gilberto Freyre, pesquisador da formação da sociedade brasileira com Casa-

Grande & Senzala, esboça como era a estrutura das casas no início do século XVI. 

Segundo Freyre, a arquitetura das casas brasileiras não sofreu influência das casas 

portuguesas; os estilos das casas-grandes, representativas do sistema patriarcal, 

possuíam uma arquitetura honesta e autêntica, era “Brasileirinha da Silva. Teve alma” 

(2013, p. 43). Com palavra, o próprio: 

 

A casa-grande de engenho que o colonizador começou, ainda no século XVI, 
a levantar no Brasil grossas paredes de taipa ou de pedra e cal, coberta de 
palha ou de telha-vã, alpendre na frente e dos lados, telhados caídos em um 
máximo de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais – não foi nenhuma 
reprodução das casas portuguesas, mas uma expressão nova, 
correspondendo ao nosso ambiente físico e a uma fase surpreendente, 
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inesperada, do imperialismo português: sua atividade agrária e sedentária 
nos trópicos; seu patriarcalismo rural e escravocrata (2013, p. 35). 
 

 Ou seja, o luso-brasileiro criou um novo tipo de habitação. O estilo das casas 

poderia até ser o mesmo da terra portuguesa, mas a arquitetura era original da terra 

brasileira. O pesquisador baseou-se em viagens que fizera a Portugal e às Américas, 

revisando plantas das casas portuguesas, buscando relatos em livros de viagem de 

estrangeiros que visitaram o Brasil e em intensos estudos de antropologia e história.  

 Já Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, publicado três anos 

após Casa-Grande & Senzala, manteve um olhar diferenciado daquele visto em 

Freyre. Antonio Candido, em prefácio ao livro Raízes do Brasil, destaca essa diferença 

entre os dois pesquisadores. Tal olhar diferenciado dá-se por meio que ambos se 

basearam em fontes diferentes, trazendo ao leitor visões múltiplas e enriquecedoras 

para a compreensão do surgimento da formação social e econômica do Brasil e suas 

bases culturais.  

 Em relação a condições e habitação, os portugueses e seus descendentes 

tiveram que se adaptar à nova terra sob novo clima. Segundo Holanda (1995), os 

portugueses tentaram recriar seus padrões, no entanto, eles foram “pegos” pelo jeito 

de viver dos índios e seus objetos, como arcos e flechas, redes para dormir, comidas 

indígenas etc. E a arquitetura da casa, assim como o modo de viver, também sofreram 

alterações vindas de sua origem em Portugal: 

 

A casa peninsular, severa e sombria, voltada para dentro, ficou menos 
circunspecta sob o novo clima, perdeu um pouco de sua aspereza, ganhando 
a varanda externa: um acesso para o mundo de fora. Com essa nova 
disposição, importada por sua vez da Ásia Oriental e que substituía com 
vantagem, em nosso meio, o tradicional pátio mourisco, formaram o padrão 
primitivo e ainda hoje válido para as habitações europeias nos trópicos 
(HOLANDA, 1995, p. 47). 

 

 Como podemos perceber, os dois pesquisadores possuem visões distintas, 

mas complementares em relação à arquitetura das casas nos séculos iniciais. Porque 

ao considerar a casa brasileira como transformação da portuguesa ou marcadas pelas 

caracterizações de outras casas, Holanda firma por reafirmar a autenticidade do 

espaço. A diferença pode residir no caso de um considerá-la como forma autêntica e 

o outro como produto de uma série de apropriações.  
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Todavia, não podemos deixar de detectar que ambos descrevem o espaço de 

habitação como elemento de formação e ligação do homem com o ambiente, 

destinando a casa como local de transições a partir de seus habitantes e modo de 

convivência, apresentando em sua arquitetura uma expressão original das 

necessidades, dos interesses e do meio familiar em que no Brasil acabara de nascer. 

Tudo em concomitância com o clima dos trópicos.   

 Na época do Brasil colonial, os grandes proprietários fazendeiros passavam 

mais tempo nas mediações das casas rurais do que mesmo na introdutória cidade. 

No campo se concentravam todo o trabalho escravo e a riqueza da plantação. Por 

isso, segundo Holanda, tinham surgidos alguns depoimentos em sua pesquisa que 

mostravam a casa rural sendo mais zelosa e preferida à casa da cidade; o que levou 

a constatar que “O predomínio esmagador do ruralismo, segundo todas as aparências, 

foi antes um fenômeno típico do esforço dos nossos colonizadores do que uma 

imposição do meio” (HOLANDA, 1995, p. 92).  

 Estas casas do sertão apresentavam uma estrutura em alicerce para extrema 

duração, passando de herança entre gerações. Inicialmente, a divisão de seu interior 

baseava-se em uma “arquitetura gorda, horizontal, das casas-grandes. Cozinhas 

enormes; vastas salas de jantar; numerosos quartos para os filhos e hóspedes; 

capela; puxadas para acomodação dos filhos casados; camarinhas no centro; 

gineceu; copiar; senzala” (FREYRE, 2013, p. 43). Podemos dizer que a arquitetura 

nos apresenta o modelo de sociedade de determinado tempo histórico, embalado em 

costumes, histórias íntimas, simbologias, crenças do ambiente familiar. Como também 

dependeria do local em que tais estruturas fossem levantadas. 

 Vieira Jr., em Entre paredes e bacamartes (2004), relata a história da família 

do sertão cearense entre os anos 1780-1850, mostrando que a criação de pequenos 

vilarejos contou com a intenção de manter a dispersão e o controle do crescimento 

das famílias, porque “As vilas e as residências fixas iam paulatinamente ganhando 

sentido especial no processo de ordenação dos habitantes; combatiam o 

deslocamento das famílias sertanejas, instigavam a formação de uma incipiente 

agricultura” (2004, p. 54).  

 As casas desse período, segundo o historiador, constituíam-se entre casas de 

tijolos e casas de taipa. A rusticidade das primeiras construções domiciliares 
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apontavam diferenças de arquitetura entre elas e a diversidade de materiais 

selecionados, isso quando tratamos dos grandes senhores de engenho. Porém, ao 

descrevermos a morada da população de poucos recursos, encontramos construções 

feitas com madeiras, cobertas de folhas, pedras e barro. É o que nos mostra Leila M. 

Algranti:  

 

Enquanto as casas dos homens pobres e livres, no campo e na cidade, 
consistiam em pequenas choupanas com apenas um ou dois cômodos, nos 
quais se dormia, cozinhava e que muitas vezes abrigava uma pequena 
oficina, as casas dos indivíduos com algumas posses dispunham de mais 
aposentos, geralmente enfileirados (1997, p. 99). 

 

 Então, se sabemos que as arquiteturas das casas nos falam bastante sobre o 

modo de habitação de uma sociedade, o interior desse ambiente também é fonte 

esclarecedora para tal pesquisa. Um aspecto que não pode ser esquecido é que o 

espaço da casa possuía, primeiramente, nas pessoas, a função de dar proteção aos 

seus habitantes, para enfim ser visto também como ambiente condensador de 

atividades domésticas e relações interfamiliares. A estrutura familiar dos séculos 

iniciais veio a determinar-se heterogênea, carregando no seu núcleo domicílios 

compostos que são formados por pai, mãe e filhos legítimos a filhos ilegítimos, 

escravos, agregados, empregados e concubinas.  

 A casa-grande manteve quase um padrão no meio sertanejo com sala de jantar, 

quartos, corredor, cozinha, alpendre e quintal, o que fez com que, de acordo com a 

estrutura familiar, fossem criados novos cômodos como quarto de costura, biblioteca, 

gabinete, escritório e capela para determinadas funções. Dependendo do padrão 

econômico da família, algumas até possuíam pomares e hortas para os familiares, se 

assim dispusessem a cultivar. 

 A varanda ou alpendre, assim descrita no Dicionário eletrônico Houaiss (2009) 

como “prolongamento ao rés do chão, na parte da frente e muitas vezes rodeando a 

casa, o sítio, a fazenda; alpendre, avarandado”, foi considerada como um importante 

espaço para a convivência entre familiares e visitantes. Com sua estrutura de proteção 

contra o “sol a pico” do sertão, “Nas casas mais amplas e abastadas, o alpendre nos 

fundos, ou uma varanda propriamente dita, servia de espaço para as refeições” 

(ALGRANTI, 1997, p. 94). 
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 Segundo Vieira Jr., um costume das famílias em relação à varanda das casas 

cearenses era o de receber as visitas e hospedá-las em redes para descanso. O 

espaço amplo da varanda também servia para celebrações de missas e separava a 

convivência externa do espaço íntimo da casa. Os viajantes se acumulavam e “assim, 

principalmente em épocas de chuvas, não era raro encontrar as varandas das 

fazendas cearenses com redes atadas, onde se reuniam homens de várias 

procedências e estamentos sociais” (VIEIRA JR., 2004, p. 91); tal prática tanto era 

comum na região cearense, como em outras regiões do país. A varanda e o alpendre 

eram áreas de circulação. 

A sala é o local em que só entra quem possui autorização. Espaço destinado 

às visitas da família, também era oferecida por algumas famílias para abrigar 

“estranhos” com suas redes. Ela se constituía o elo entre os outros cômodos da casa 

e um local específico para as reuniões familiares. Com mobílias e objetos que 

destacam o gosto e a condição econômica da família, é no ambiente da sala de estar 

que acontecem as brincadeiras infantis, as prendas domésticas femininas, as 

conversas dos patrões, e o seio religioso em que, junto a uma capelinha interna, 

constituíam os lugares onde eram realizadas as orações sob as imagens de santos. 

Algranti cita que tais capelas, que em alguns domicílios se faziam presente num 

espaço próximo aos alpendres, “foram sendo substituídas pelos oratórios, colocados 

em nichos nas paredes ou nos quartos (oratórios portáteis) para uso individual. Todos 

esses elementos são sinais de uma vida íntima de ascensão” (1997, p. 103). 

Os quartos, assim como a sala de estar, são espaços de extrema intimidade da 

família. No quarto de dormir são concentrados os segredos individuais de cada 

membro da família. Ele é testemunha das memórias ali resguardadas como também 

é refúgio contra a invasão do elemento externo. Como ambiente protetor “O quarto 

cristaliza as relações entre o espaço e o tempo” (PERROT, 2011, p. 16), é caixa para 

assegurar as relações internas no local e é chave para descobrir a intimidade de uma 

pessoa ou casal. No interior do quarto passamos um longo tempo da nossa vida. Do 

nascimento à morte, é nele que nos resguardamos e nos isolamos. Entre quatro 

paredes, sendo elas erguidas por qualquer material, sua estrutura, mobília e objetos, 

também revelam em que época fora construído; “A representação do quarto como 

espaço para armazenamento de boa parte do patrimônio material da família se 
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solidificaria pela sua distância do mundo alheio, dos estranhos” (VIEIRA JR., 2004, p. 

99).  

A cozinha, sendo hoje considerada por muitas pessoas o coração da casa, foi 

erguida inicialmente separada da casa-grande, como elemento de separação entre os 

escravos e seus donos e só passou a fazer parte fixa da casa após algum tempo com 

a mudança de arquitetura. Inventários e relatos de viajantes estrangeiros6, no período 

do Brasil Colônia, com a transformação do passar dos tempos, falam em até domicílios 

com duas cozinhas: “a ‘limpa’ dentro de casa e a ‘suja’ ainda do lado de fora, onde se 

cozinhavam os doces por várias horas, e se procediam as tarefas mais pesadas e 

menos higiênicas” (ALGRANTI, 1997, p. 102).  

 O prazer em cozinhar, vista como a arte do preparo, representa uma prática 

feminina que perpassa historicamente com a função de alimentar e nutrir toda família. 

Da Antiguidade até nossos dias, aprendemos a estocar alimentos, realizar conservas 

e abater animais para saciar a necessidade de comer; tudo articulado com o modo 

particular de cozinhar de cada sociedade em diferentes regiões. São modos de 

preparo, cadernos de receitas que vão passando de geração a geração, e que, com a 

mudança de viver da sociedade, as informações culinárias vão sendo modificadas, 

transferidas e/ou aperfeiçoadas; a partir do empréstimo dos infinitos sabores típicos 

de cada região, sentimos cada vez mais a facilidade de se obter alimentos e 

“paladares” das cozinhas regionais. 

 O quintal, assim como os outros cômodos da casa, também passou por 

transformações físicas desde o período colonial brasileiro. No sertão, ele era 

delimitado por cercas para concentrar no espaço as práticas culinárias e proteção para 

as hortas, pomares e encontros; só depois ele foi sendo delimitado a partir de muros 

de tijolos. De acordo com Vieira Jr., “Dentre as necessidades impostas pelo cotidiano 

cearense ele [o quintal] representava uma alternativa para a ausência de privacidade, 

delimitando um muro espremido pelo olhar da vizinhança e a intensa circulação de 

pessoas no interior da casa” (2004, p. 104).  

 A família em seu domicílio – o exterior da casa aberto às relações e visitas e o 

interior como espaço de intimidade, junto ao elemento arquitetônico da época – nos 

                                                             
6 Ver complemento em ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: NOVAIS, Fernando & 
SOUZA, Laura de Mello e. História da vida privada no Brasil,1. 
 



34 
 

revela que tipo de morada e relações nos são apresentadas, bem como a importância 

da casa e suas transformações ao longo do tempo. Essa casa que continua sendo 

símbolo de habitação e proteção entre os laços familiares, essa casa que, segundo 

Roberto DaMatta, apresentando Sobrados e Mocambos de Freyre, vai além de um 

simples espaço que se estendia a um casal fundador, abrigando também a criadagem 

e agregados. 

De acordo com Kant (apud PERROT), “A casa, o domicílio, é a única barreira 

contra o horror do caos, da noite e da origem obscura; encerra em suas paredes tudo 

que a humanidade pacientemente recolheu ao longo dos séculos” (2009, p. 285); ou 

seja, a casa representa uma posição fixa na sociedade e uma necessidade de 

proteção e aconchego. É dentro dela e com ela que o homem cria suas subjetividades. 

 

 

2.3 A casa: espaço de memória e significado 

 

[...] o templo ou a casa, por sua vez, são 
considerados como um corpo humano. 

     (Mircea Eliade, O sagrado e o profano) 

 

Quando nos remetemos ao aspecto da casa como elemento e estrutura de 

proteção, pensamos que sempre o homem desejou e possuiu um espaço que pudesse 

ser chamado de casa. Um espaço íntimo e não aberto a qualquer pessoa, só quando 

esta possuía autorização para adentrar seus domínios. A casa, como elemento 

condensador de vivências, representa para o ser humano um “território onde se 

desdobram e se repetem dia a dia os gestos elementares das ‘artes de fazer’ é antes 

de tudo o espaço doméstico, a casa da gente. De tudo se faz para não ‘retirar-se’ dela, 

porque é o lugar ‘em que a gente se sente em paz’” (CERTEAU, 1996, p. 203). 

A palavra paz, empregada por Certeau, nos faz remeter que a casa é 

considerada como um dos centros equilibradores para a vida humana, assim como os 

centros religiosos. Antigamente, “A construção do templo, da cidade e, por extensão, 

da casa do homem antigo era considerada a repetição de um ato cosmogônico de 

ordenação do mundo e, sendo assim, representava todo um universo” (CAVALCANTI, 

2008, p. 45). Até porque, segundo Cavalcanti, o homem antigo tentava recriar em suas 
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arquiteturas o modelo de espaços e templos sagrados, assegurando, assim, a sua 

ligação com o mundo divino e superior. 

Dentro dos elementos simbólicos relacionados ao homem com seu meio 

ambiente, Mircea Eliade assegura essa concepção de a casa ser vista como espaço 

sagrado. Retratado por diversas religiões, o espaço da casa é remetido ao cume da 

montanha ou a um templo religioso, lugar mais alto e de ligação com o meio divino, 

chamado de “‘simbolismo do centro’: cidades, templos e casas tornam-se reais pelo 

fato de serem semelhantes ao ‘centro do mundo’” (ELIADE, 1992, p. 13). Enfim, todo 

espaço realmente habitado traz a noção de lugar sagrado, de um “centro”, de lugar 

real.  

Chevalier & Gheerbrant, em Dicionário de símbolos, também justificam tal 

afirmação quando dizem que “Como a cidade, como o templo, a casa está no centro 

do mundo, ela é a imagem do universo” (2015, p. 196); não importa como se apresente 

a casa dentro de uma arquitetura ou em que cultura ela esteja, ela representa para o 

homem um universo sagrado, de proteção. Mas a casa, assim como o seu dono, 

também se mostra como um corpo vivo, em cujo interior acontece transformações: 

 

O exterior da casa é a máscara ou a aparência do homem; o telhado é a 
cabeça e o espírito, o controle da consciência: os andares inferiores marcam 
o nível do inconsciente e dos instintos; a cozinha simbolizaria o local das 
transmutações alquímicas, ou das transformações psíquicas, isto é, um 
momento da evolução do interior (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, p. 
197). 

 

 Falar da casa como uma possível representação de quem se mostra ser o seu 

dono é dizer que da relação homem-casa, ou melhor, da maneira como o homem 

distribui os cômodos da casa e organiza o seu interior com objetos e mobílias, esse 

espaço fala muito de si mesmo. Um tempo considerável habitando um espaço se faz 

necessário para que aquele ambiente crie características do seu dono ou de uma 

família inteira. A decoração escolhida junto com os objetos posicionados e a própria 

áurea do ambiente muitas vezes “gritam” como tal família se apresenta no seu espaço 

privado. Certeau se posiciona sobre tal assunto quando diz que: 

 

A maneira de organizar o espaço disponível, por exíguo que seja, e de 
distribuir nele as diferentes funções diárias tudo já compõe um “relato de 
vida”, mesmo antes que o dono da casa pronuncie a mínima palavra. O olhar 
atento reconhece imediatamente a confusão dos fragmentos do “romance 
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familiar”, o traço de uma encenação destinada a dar uma certa imagem de si, 
mas também a confusão involuntária de uma maneira mais íntima de viver e 
de sonhar. Neste lugar próprio flutua como que um perfume secreto, que fala 
do tempo perdido, do tempo que jamais voltará, que fala também de um outro 
tempo que ainda virá, um dia, quem sabe (1996, p. 204).  
 

 Portanto, entende-se que no interior de cada casa existe uma “linguagem” 

própria e individual posicionada pelos objetos em si que compõem o ambiente. Cada 

cômodo e seus devidos móveis dão vida a uma unidade de imagem referente à célula 

familiar. Jean Baudrillard, em O sistema dos objetos (2006), descreve que cada vez 

mais os objetos se proliferaram diante da existência humana no meio social, chegando 

até a nem serem nomeados pela facilidade de serem substituídos ou pela falta de sua 

duração. No entanto, afirma que todo objeto tem o poder de transformação. Segundo 

Baudrillard: 

 

Cada cômodo possui um emprego estrito que corresponde às diversas 
funções da célula familiar e ainda remete a uma concepção do indivíduo como 
de uma reunião equilibrada de faculdades distintas [...] Neste espaço privado, 
cada móvel, cada cômodo por sua vez interioriza sua função e reveste-lhe a 
dignidade simbólica: completando a casa inteira a integração das relações 
pessoais no grupo semifechado da família (2006, p. 21-22). 
 

 Então, como pudemos observar, homem e objetos possuem uma ligação 

material que, nas dependências de um espaço privado, reconhece uma vida inteira de 

relações pessoais de grupos, com suas teias familiares. Ecléa Bosi, em Memória e 

sociedade (1994), ao abordar “colher” as memórias de velhos realiza uma 

apresentação de lembranças que, a partir da vivência de determinados velhos 

narradores, pode abordar também a classe social destes de acordo como pensa e age 

a sociedade. 

 Transmitindo falas e lembranças de seus entrevistados, Bosi dedica uma parte 

aos objetos dos espaços de memória; reafirmando, também, que “Quanto mais 

voltados ao uso cotidiano, mais cabos de madeira brilham em contato com as mãos, 

tudo perde as arestas e se abranda” (1994, p. 441). Uma questão levantada pela 

escritora é em relação a lembrança que se prende tanto a velhos lugares como a 

objetos antigos de memória. Um exemplo citado é quando lembramos de qualquer 

objeto que possuíamos afeto enquanto criança e que veio a se perder, ao passo que, 

se voltássemos a encontrá-lo, traria num relance um êxtase de memória e felicidade 

inspirada pela imagem do objeto (Cf. BOSI, 1994). 
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 Bosi expõe sobre a timidez que alguns objetos produzem quando adentramos 

um espaço íntimo: “Penetrar na casa em que estão é conhecer as aventuras afetivas 

de seus moradores. Daí vem a timidez que sentimos ao entrarmos em certos quartos 

em que os objetos nos revelam quem é seu dono” (1994, p. 441). E ainda 

complementa: “As coisas nos falam, sim, e por que exigir palavras de uma comunhão 

tão perfeita?” (1994, p. 442). 

 A memória que temos dos objetos junto ao nosso espaço de existência faz com 

que alguns destes possam ser incorporados à nossa vida como ponto de referência. 

Pode tratar-se de uma cadeira de um ente querido, do relógio de família, do espelho 

passado por gerações ou até mesmo uma peça de roupa. Nada substitui o valor 

sentimental atribuído naquele objeto. 

Enfim, a casa e seu todo interior compõem então “estados de alma”. É assim 

que Bachelard (1993) descreveu como sendo os cômodos, os andares em si, os 

cantos da casa, representações de estados diferenciados para cada pessoa. Uma 

sala de estar pode ser sentida como o elo entre os familiares, assim como um quarto 

pode representar um local íntimo e de segredos, intransponível; mas “todo canto de 

casa, todo ângulo de um quarto, todo espaço reduzido onde gostamos de encolher-

nos, de recolher-nos em nós mesmos, é, para a imaginação, uma solidão” 

(BACHELARD, 1993, p. 145). O pensador também cita o sótão e o porão como 

elementos verticalizados desses estados de alma, sendo o primeiro percebido como 

um espaço edificador, elevado, enquanto o segundo remete aos medos mais 

profundos no subterrâneo. Ou seja, todos os aposentos da casa possuem valores 

memorialísticos. 

 Falar sobre a casa como um espaço de reminiscência é voltar aos elementos 

de infância. Dentro dessa casa física, que acaba virando de memórias, fica acumulada 

toda uma vida de relações e vivência. Construímos nossa casa como um elemento 

para nos mantermos protegidos do mundo exterior, onde tempo e espaço acontecem 

simultaneamente nesse local privilegiado; para DaMatta “cada sociedade tem uma 

gramática de espaços e temporalidades para poder existir como um todo articulado” 

(1997, p. 34). Nesse sentido, existir é construir um espaço de morada para que se 

possa garantir as atividades familiares exercidas ao longo do tempo. 
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 Em relação à construção desse espaço sagrado individual de cada pessoa ou 

família, Mircea Eliade (2010) fala do significado religioso da morada para o homem a 

partir das crenças e práticas das sociedades. Para o filósofo, as sociedades 

modernas, que se mostram dessacralizadas, mantêm ainda resquícios das 

sociedades passadas em relação aos aspectos míticos e religiosos que envolvem 

elementos da vida humana. Um exemplo é a construção da morada:  

 

Tal como a cidade ou o santuário, a casa é santificada, em parte ou na 
totalidade, por um simbolismo ou um ritual cosmológico. É por essa razão que 
se instalar em qualquer parte, construir uma aldeia ou simplesmente uma 
casa representa uma decisão grave, pois isso compromete a própria 
existência do homem: trata-se, em suma, de criar seu próprio “mundo” e 
assumir a responsabilidade de mantê-lo e renová-lo. Não se muda de ânimo 
leve de morada, porque não é fácil abandonar seu “mundo”. “A habitação não 
é um objeto, uma máquina para habitar”; é o Universo que o homem construiu 
para si imitando a Criação exemplar dos deuses, a cosmogonia (ELIADE, 
2010, p. 54, grifos do autor). 

 

 A construção de um lar resume guardar e equilibrar a sensação de 

pertencimento que o ser humano possui em relação ao mundo. Esse mundo é o todo, 

como também o seu espaço restrito, a casa. O que para DaMatta “Não é preciso 

especular muito para descobrir que temos espaços concebidos como eternos e 

transitórios, legais e mágicos, individualizados e coletivos” (1997, p. 40). Mudar seu 

lugar de habitação é mudar seu estado no mundo. É sentir e comprovar que demarcar 

espaço é estabelecer conexões com a tradição popular, aprofundar conhecimentos 

sobre o imaginário humano e reconhecer na escrita de autores e pesquisadores um 

arsenal histórico disponível para ser descoberto, debatido e transferido.  

  A partir das discussões estabelecidas sobre a categoria espaço, trazendo em 

evidência as contribuições de pesquisadores sobre o tema, bem como a importância 

da casa e as transformações que a mesma executa na vida física e psicológica do ser 

humano, é que resolvemos analisar o modo de configuração da casa, suas 

dependências físicas, memorialísticas e simbólicas, expressas na obra A Casa; um 

espaço de memória que é também íntimo e físico, trabalhando tanto a sua 

representação como as simbologias que o elemento casa desenvolve com a natureza 

e a vida do ser humano. 
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2.4 Trindades: a Casa-Grande 

 

“E como encontraram, 
Tal qual encontrei; 

Assim me contaram, 
Assim vos contei!” 

(Natércia Campos, A Casa) 

 

 

2.4.1 Natércia e Trindades: narradoras de histórias 

 

“Um livro é como uma casa” (DAMATTA, 1997, p. 11), essa é a frase inicial do 

antropólogo Roberto DaMatta em seu livro A casa e a rua. Com base nessa afirmação, 

então podemos concluir que se um livro é como uma casa, então A Casa, de Natércia 

Campos, é um livro cheio de memórias. Natércia faz surgir, em meio às histórias 

contadas ao pé do alpendre, uma casa com seu espaço íntimo, observador e 

acolhedor.  

 No livro A Casa, a escritora cearense Natércia Campos dá vida e voz a uma 

casa centenária, que assume a qualidade de personagem da história narrada, com o 

objetivo de contar, recontar e participar de um ciclo de gerações dentro de suas 

próprias dependências. Apresentada como uma casa sertaneja, ela é vista por seus 

moradores como um elo de sangue, aquele espaço que passa de gerações a 

gerações, guardando seus segredos, e que mantém unidos os descendentes do seu 

primeiro dono, esse que veio do além-mar (Portugal) e com ele trouxe crenças, 

superstições, histórias e olhares de uma outra terra. 

 O espaço primordial e transformador é simplesmente o da casa. Natércia 

Campos, em conversas com amigos7, fala do amor pelos livros que seu pai, Moreira 

Campos, a transferiu, como também da alegria de escrever histórias de nunca ter 

vivido, mas somente ter vivenciado em leituras. Moradora constante da zona urbana 

de Fortaleza, na praia de Iracema, Natércia, após pesquisas e registros literários que 

destacavam as histórias e costumes do sertão nordestino, relata sobre sua 

imaginação e processo de criação: “Meu imaginário é um mundo tão presente como 

                                                             
7 Refiro-me ao artigo “Moreira Campos e Natércia Campos: lembranças de leituras e de amizade”, de 

Angela Maria R. Mota de Gutiérrez, encontrado no livro Tributo a Moreira e Natércia Campos, de 2007.   
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o mundo real do dia a dia. Assemelha-se às plantas aquáticas que flutuam nos rios, 

sem raízes, levadas pelo vento” (apud SOARES NETO, 2007, p. 38). 

Questionada sobre suas inspirações e leituras que ela desenvolveu para as 

criações de seus livros, a escritora cearense mostra sua admiração, afinidade e 

influência do escritor Câmara Cascudo: 

 

Assim como um tear a unir fios, foi esse entrelaçar com um mestre escritor, 
sociólogo e folclorista mundialmente conhecido e respeitado – que me fez 
reviver em busca de raízes.  
Através de seus livros, aprofundei-me nos costumes, tradições populares, 
fábulas, cantigas, acalantos, assombros, jogos, danças de roda (a milenar 
ciranda), artesanatos, superstições de antigas culturas que nos precederam 
e as que nos colonizaram (apud SOARES NETO, 2007, p. 37). 

 

Essa relação que Natércia possui com Cascudo é percebido em todo o decorrer 

da narrativa quanto as crenças e superstições do lugar e das práticas populares 

emaranhadas ao misticismo da Casa. A própria autora revela que a indicação de seu 

tio, Hildebrando Espínola, para a dedicação às leituras dos trabalhos de Cascudo 

sobre o folclore brasileiro foi de extremo suporte para dar vida à Casa Trindades desde 

o Entre-Douro e Minho até o sertão nordestino:  

 

Ele [Hildebrando Espínola] me pôs nas mãos o "Dicionário do Folclore 
Brasileiro", de Luís da Câmara Cascudo. Foi esse livro a minha bússola. Com 
ele segui como os antigos pastores da Mesopotâmia que se guiavam pelas 
estrelas e por elas sabiam dos caminhos da terra. [...] Enveredei em torno dos 
sociólogos, historiadores, antropólogos mestres incontestes do folclore 
brasileiro. (CAMPOS, 2001_2, p. 228). 

 

A narrativa de Natércia Campos remete a uma linguagem de palavras simples, 

provenientes do sertão e por algumas até já esquecidas na fala do sertanejo, trazendo, 

assim, flashes de tempos remotos e de antigas histórias contadas ao pé do alpendre; 

um envolvimento entre passagens de gerações que vão das crenças e superstições 

de um sertão de memórias, a histórias embaladas entre o real e o ficcional. Com isso, 

trazemos a contribuição de Bourneuf e Ouellet, sobre a definição do que seria um 

romance:  

 

[...] Dificilmente se pode conceber um “romance puro”, onde tudo seria 
totalmente fabricado, desligado da realidade; de igual modo, pode-se 
perguntar se a “narrativa bruta”, em que tudo seria conforme a realidade, é 
possível. [...] Sinal de que o autor soube trabalhar habilmente a 
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“verossimilhança” da história, que a torna “possível”, “provável”, ou talvez 
“verdadeira”, e de que, de um modo geral, o romance actua sem cessar na 
fronteira ambígua do real e da ficção (1976, p. 31-32). 

 

Tal definição se encaixaria na perfeita harmonia com a manifestação crítica do 

escritor José Alcides Pinto sobre o estilo de escrita e o universo romanesco de 

Natércia Campos quando perguntou: “Mas o que busca essa escritora singular nos 

meandros de sua ficção? Uma religião, uma voz, um som, uma cor, um encantamento 

sobrenatural? Ela busca, ao que nos parece, a verdade, seja esta a das Escrituras ou 

a que se inscreve na dor do mundo (DN Cultura. Fort. 23.10.1988)” (apud COELHO, 

2002, p. 503).  

Natércia Campos nasceu em Fortaleza, Ceará, em 30 de setembro de 1938. 

Manifestou inclinação à literatura desde muito nova, porém foi apenas na década de 

1980 que decidiu se lançar como escritora. No ano de 1999 Natércia dá vida A Casa, 

e como romancista foi agraciada com o prêmio Osmundo Pontes de Literatura pelo 

excelente estilo literário que trabalha com o místico, o religioso, as crendices, ou seja, 

construindo um verdadeiro imaginário do sertão nordestino. Tal livro foi tão comentado 

e aceito pela crítica literária que chegou a ser inserido no rol dos grandes romances 

brasileiros e indicado em 2004 para a lista do vestibular da Universidade Federal do 

Ceará - UFC. Em 28 de fevereiro de 2002 tomou posse da cadeira no 6 na Academia 

Cearense de Letras, do patrono Antônio Pompeu de Sousa Brasil, vindo a escritora a 

falecer dois anos depois, vítima de câncer, aos 65 anos de idade. 

Procurando preservar a cultura de um povo, Natércia Campos é tida como uma 

verdadeira contadora de histórias, mostrando interesse pela vida do sertão e trazendo-

o em suas obras como a grande riqueza do povo nordestino, enaltecida nas vozes 

específicas de cada personagem criados pela autora. A escritora cearense nos revela 

no Discurso de Posse na Academia Cearense de Letras seu amor pela leitura, os 

caminhos abertos que os livros deram à sua vida embalada por histórias e sua 

inspiração para o surgimento do espaço ficcional do seu romance A Casa:  

 

Foi, no entanto, muito depois que descobri o mundo mítico dos longínquos 
sertões-de-dentro, bem distante do meu sertão-de-fora, a Praia de Iracema, 
onde nasci [...] Minha jornada pelos sertões-de-dentro tem sido fascinante. 
Por onde enveredo se alumiam os desvãos da minha alma. Sigo por atalhos, 
platôs, rios, caatingas, pastagens, vilas, caminhos em cruz, em busca das 
ocultas nascentes, e nelas sacio minha sede [...] Curioso é que este mundo 
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não vivido acalento dentro de mim, como uma recordação antiga, eco de 
velhas histórias contadas à luz das lamparinas, sobre o sertão belo e trágico 
de distâncias infinitas (CAMPOS, 2001_2, p. 227 e 230). 

 

E é a partir desse espaço-de-dentro, ou seja, o do sertão, que Natércia se 

mostra grande pesquisadora sobre o espaço da casa e da vida sertaneja; indo de 

encontro com a ideia expressa por Walter Benjamin, ao comentar sobre o papel do 

narrador: “O grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas 

camadas populares” (1985, p. 214). 

 No romance A Casa, a estrutura fixa da morada nos é apresentada como uma 

casa-grande de sertão com vigamentos fortes, paredes e muros altos, interior de longo 

corredor escuro, quartos divididos, cômodos de paredes-meias; descrições que nos 

faz imaginar a parte interior da casa sempre à luz de velas com suas redes a 

balançarem. Da parte externa sabemos que fora construída entre serrotes, além dos 

outros espaços participativos dentro da narrativa como a casa da Serra dos Ventos, o 

açude, a caatinga, a capela, a casa de farinha, o curral. Todos esses espaços de fora 

e de dentro da casa estão interligados às vidas dos seus habitantes por cinco 

gerações. 

 Escolhida para ser construída em solo sertanejo, a estrutura arquitetônica inicial 

da casa é pensada por seu primeiro dono como forma de elemento de permanência e 

firmeza, representando a típica casa-grande do sertão: 

 
Tenho o pé-direito bem alto, o que ajuda muito os ventos na sua missão de 
arejo. As arcadas contíguas das salas da frente são sustentadas por pilares 
e paredes de duas vezes, guarnecidas de fasquias de madeira e vedadas 
com pedra sossa, barro, cal e areia [...] O longo e escuro corredor entremeado 
de altas portas liga os vários quartos divididos pelas indiscretas e 
devassadoras paredes-meias que tudo ouvem e revela (CAMPOS, 2004, p. 
8). 
 

Um aspecto importante que merece nossa atenção é em relação à segurança 

do ambiente da casa. Esse forte aspecto nos faz comparar a casa da narrativa de 

Natércia Campos com as casas de taipa feitas com barro descritas por Euclides da 

Cunha em Os Sertões. Vejamos as descrições: 

 

Em A Casa: 
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Nas paredes externas, na altura da cintura de um homem, haviam sido feitos 
buracos grossos, como um cabo de enxada, que as atravessam enviesados 
em toda a sua espessa largura. Ficavam abertos só pelo lado de dentro e 
fechados com a caliça pelo lado de fora. Iriam ter estas brocas serventia para 
a defesa, em caso de cerco, já que por estas aberturas as balas do bacamarte 
de chispa acertariam os invasores em lugar mortal (CAMPOS, 2004, p. 8). 

 

 Em Os Sertões: 

 

Na maioria, as praças, protegidas pelas casas, e abrindo-lhes as paredes em 
seteiras, volveram à defensiva franca. Foi a salvação. Os matutos conjuntos 
à roda dos símbolos sacrossantos, no largo, começaram de ser fuzilados em 
massa. Baquearam em grande número; e tornou-se-lhes a luta desigual a 
despeito da vantagem numérica (CUNHA, 2003, p. 214-215). 

 

Mesmo sabendo das diferenças sociais e arquitetônicas dessas duas 

construções, podemos perceber que tais buracos eram feitos como suporte para 

armas em combate. Em Os Sertões, tais situações são descritas quando as tropas 

decidem por quatro momentos atacarem o Monte Santo de Antônio Conselheiro; o 

que levou os habitantes do lugar a pensarem em autodefesas ainda dentro de suas 

casas ou nas torres das igrejas a partir da abertura dos buracos nas paredes. Já em 

A Casa, a voz narrativa nos conta que, com o desenrolar do tempo, foram aparecendo 

saqueadores e até cangaceiros com a finalidade de invadir seu espaço. Pensando 

que um dia tais acontecimentos poderiam realmente se concretizar, seu primeiro dono 

construiu a casa já com esses buracos em média altura, envolvendo suas paredes 

externas.  

 Com o intuito de guardarem objetos utilizados para o trabalho pesado como 

enxadas, picaretas, machados, marretas, foices etc., foram construídos outros 

compartimentos separados da casa-grande, próximo ao muro levantado com 

revestimento de massa e sangue de boi. Tais compartimentos também tinham a 

serventia de deixarem suspensos as cuias perfuradas contra as visitas de ratos por 

causa do couro utilizado nas selas e do sebo nos encouramentos, sempre com o 

intuito de não virem a ressecar.  

 A partir dessa descrição, fazemos uma ligação com o que Raimundo Girão 

relata como sendo a “época do couro” (1984, p. 85) quando trata da geografia do 

sertão e formação da família cearense em meados do século XVIII, no livro Pequena 

História do Ceará. De acordo com a descrição de Girão, tendo como foco a história 
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do povoamento cearense, objetos, mobílias, roupas, materiais de trabalho, tudo era 

fabricado a partir do couro: 

 

De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e, mais 
tarde, as camas para os partos; de couro todas as cordas, a borracha para 
carregar água, o mocó ou alforje para levar comida, a maca para guardar a 
roupa, [...] Também de couro era a mobília (cadeiras de encostos, 
tamboretes), as cadeiras baixas de estar à almofada de bilros, os baús 
guarda-roupas, arabescos de pregaria dourada (1984, p. 85). 

 

 O avanço das fazendas, que logo se tornariam em casas-grandes de 

agricultores e criadores de gado, foi impulsionado e permitido com a posse de 

sesmarias8; formando, assim, famílias regidas por chefes tanto rudes como também 

honestos (Cf. GIRÃO, 1984). O tempo da criação da casa na narrativa nos dá indícios 

que a mesma fora construída na época dessa partilha que abarcavam os estados do 

Nordeste no período colonial brasileiro, ou seja, datas não nos são fornecidas e sim 

descrições e ações históricas. Vejamos o narrar da própria Casa9: 

 

Fiquei muito abaixo da Serra dos Ventos onde foram colocados antigos 
marcos de posse de pedra bastarda de sete palmos, demarcando sesmarias 
daquela “terra de descoberta” onde muitos depois homens plantaram solares 
e café, escondendo estes últimos na sombra protetora das ingazeiras nativas 
(CAMPOS, 2004, p. 11).     

  

A expressão “terra de descoberta" citada na narrativa de Trindades ressalta a 

época em que os estados nordestinos estavam passando pelas ocupações dos 

colonizadores. Terra recém-descoberta, com a dominação da produção açucareira em 

pleno litoral, o que fez com que os índios migrassem para o interior e então o início do 

conflito entre índios e colonizadores. Na memória da casa, essa época é remetida à 

descrição dos primeiros habitantes do lugar, envolvida “com magia e silêncio pelos 

índios cariris” (CAMPOS, 2004, p. 11). 

Na categoria de espaço físico, a casa também mostra-se personagem e 

narradora, uma voz primeira que, com o auxílio da memória, é capaz de repassar 

                                                             
8  “Lote de terra inculta ou abandonada. Terreno abandonado ou inculto que os reis de Portugal cediam 
aos novos povoadores”, de acordo com o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 3.0 
(2009). 
9 A diferenciação de casa (com “c” minúsculo) é para quando estivermos falando do espaço físico da 
casa e Casa (com “C” maiúsculo) para quando a narradora com sua memória for citada. 
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detalhes que somente ela pode guardar e possuir. Ela mesma apresenta como se deu 

a sua criação: 

 

Fui feita com muito esmero, contaram os ventos, antes que eu mesma dessa 
verdade tomasse tento. Meu embasamento, desde as pedras brutas 
quebradas pelos homens a marrão aos baldrames ensamblados nos esteios, 
deu-me solidez. As madeiras de lei duras e pesadas com que me construíram 
até a cumeeira têm o cerne de ferro, de veios escuros, violáceos e algumas 
mal podiam ser lavradas. [...] Usaram pau-d’arco rígido e flexível, daí sua 
força nos vigamentos e arcos indígenas [...] Foi este madeiramento usado 
nos compartimentos internos desde o frechal, onde se assentavam os frontais 
de cada pavimento, às vergas dos vãos no engastamento das vigas e caibros 
(CAMPOS, 2004, p. 7-8). 

  

 A Casa, antes mesmo de mergulhar nas teias de sua memória para nos 

apresentar seus habitantes, ela auto se conta, ou seja, é pela sua visão que o 

entrelaçamento de sua vida com a do humano é contado. Sendo a voz de acesso e 

de aproximação com o leitor, a casa narradora nos apresenta detalhes de sua 

existência, sequência de acontecimentos que vão costurando dentro de uma 

atemporalidade o processo de sacralização de seu próprio espaço.  

“Foi em junho, na Hora-Aberta e solene do toque das Aves Marias [...] das seis 

horas da tarde, ao acender-se no céu a estrela da tarde, Vésper, [...] que fui batizada 

pela chuva repentina e alvissareira” (CAMPOS, 2004, p. 15). Batizada com o nome de 

Trindades, e carregando o apelido de Casa-Grande por causa de sua bela estrutura, 

a Casa é mantenedora de experiências íntimas, particulares e coletivas. Assim como 

as vidas que fariam parte de sua história e memória, a casa também passa pelo ritual 

do batismo e ganha, entre os descendentes da família, nome e sobrenome. O que nos 

faz lembrar outras casas sertanejas, que segundo a pesquisa investigativa de Timbó 

sobre o romance A Casa, ressalta a fala da escritora e pesquisadora Socorro Acioli 

quando diz que “No Nordeste, as casas têm nome” (apud TIMBÓ, 2011, p. 33); 

destacando, assim, a Casa Forte, de Memorial de Maria Moura, o Logradouro, de O 

Quinze, Tuiuiú, de Os Brilhantes, e Trindades, de A Casa.10 

Com uma voz antropomorfizada e um tempo de vida diferente do tempo dos 

humanos, Trindades, assim como num imenso tear, vai desenrolando os fios da sua 

memória e criando imagens. Como uma verdadeira contadora de histórias a Casa 

                                                             
10 Retirado da Dissertação de Mestrado de Margarida Pontes Timbó, intitulada “Sertão de papel de 
Natércia Campos: memória das Trindades”, de 2011.  
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contém a capacidade de recordar reminiscências de seus moradores, emparedando 

momentos difíceis, como em forma de segredo, e dando vida às ações do homem 

dentro de seu espaço íntimo. 

 Enquadrando-se como narrador de 1a pessoa, aquele que além de possuir a 

voz direta ao leitor é também um personagem da narrativa, determinando, assim, o 

ponto de vista (cf. FRIEDMAN, 2002). A partir das tipologias de narrador, Trindades 

se enquadra na tipologia “Eu” como testemunha, um narrador-testemunha, uma vez 

que dentro da narrativa, envolvido com os demais personagens, e distante da 

onisciência do seu autor, é um narrador que  

 

[...] escolhe deixar sua testemunha contar ao leitor somente aquilo que ele, 
como observador, poderia descobrir de maneira legítima. À sua disposição o 
leitor possui apenas os pensamentos, sentimentos e percepções do narrador-
testemunha; e, portanto, vê a estória daquele ponto que poderíamos chamar 
de periferia nômade (FRIEDMAN, 2002, p. 176).   

 

 Como a voz da narradora-testemunha da narrativa trata-se de uma casa, que 

mesmo antropomorfizada, distancia-se do narrar de um humano por possuir 

características peculiares de estado físico e tempo diferenciado, o seu aprendizado 

inicia-se com os ventos: “Foram os ventos que me contaram histórias, me deram 

ciência” (CAMPOS, 2004, p. 10), e se fortifica com as histórias do seu primeiro dono: 

“Aprendíamos com ele, por suas histórias, sobre os Santos do Dia, das estrelas 

cadentes que eram lágrimas de São Lourenço, morto em braseiro de fogo ardente” 

(CAMPOS, 2004, p. 19). E assim a casa complementa sobre sua vida longa: “fincada 

neste remanso entre serrotes, perdida na imensidão da caatinga e dos céus, 

atravessei alguns séculos” (CAMPOS, 2004, p. 15).  

 Um ponto que deve ser lembrado em relação à tipologia de Norman Friedman, 

ressaltado nos estudos de Ligia Leite11, é que nos deparamos com diversos tipos de 

narrador, por isso, numa narrativa, não podemos limitar um narrador somente a uma 

única tipologia, o que ela destaca como “questão de predominância e não de 

exclusividade” (LEITE, 2006, p. 26). Portanto, como Natércia Campos já começa 

diferenciando seu romance por dá voz a uma casa-testemunha, acreditamos que a 

                                                             
11 Destaco aqui o livro O Foco Narrativo, de Ligia Chiappini Moraes Leite, de 2006, que dedica o 
segundo capítulo do seu livro às contribuições de Norman Friedman sobre o ponto de vista na ficção. 
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voz narrativa na obra também se enquadra em outra tipologia de Friedman, o 

Narrador-protagonista, pois temos aqui predominâncias conforme o narrar e o 

posicionamento da narradora. Nessa tipologia, Friedman cita: “[...] o narrador-

protagonista pode resumir ou apresentar de modo direto muito da mesma forma que 

a testemunha, a distância pode ser longa ou curta, ou ambas” (2002, p. 177); ou seja, 

esse tipo de narrador narra de um centro fixo, não tem acesso aos pensamentos das 

personagens, e limita-se a seus próprios sentimentos, pensamentos e ações. 

 Trindades, como narradora, não conhece tudo sozinha, ela precisa tanto da voz 

de outrem para repassar sua própria história e do lugar onde fora construída, como 

também é a partir do seu ponto de vista que tudo é narrado. Um diferencial na 

narração de Trindades é que ela, enquanto voz primeira ao leitor, vai se constituindo 

personagem conforme nos conta as histórias que a envolve; o que nos leva a 

concordar com a afirmação de Friedman em relação às escolhas e o ponto de vista 

construído pelo autor no ato de sua criação:  

 

[...] quando um autor capitula na ficção, o faz para conquistar; ele abre mão 
de alguns privilégios e impõe certos limites para criar a ilusão da estória de 
maneira mais eficaz, o que constitui verdade artística em ficção. E é a serviço 
dessa verdade que ele põe toda a sua vida criativa (2002, p. 182). 

 

Assim, o ato de criar é uma verdade artística envolvida em uma ilusão que se 

sustente e que crie no leitor uma ligação de verossimilhança, ou seja, um exercício de 

criação que romancistas simplesmente produzem e que segundo Dominique 

Maingueneau: “O escritor só consegue passar para a sua obra uma experiência da 

vida minada pelo trabalho criativo, já obsedada pela obra” (2001, p. 46). 

 Elódia Xavier, em seu estudo sobre A casa na ficção de autoria feminina (2012), 

trabalha o imaginário das autoras brasileiras em relação a casa (espaço de habitação). 

O romance A Casa, de Natércia Campos, foi um dos escolhidos também para tal 

análise representando exemplos de narrativas pós-moderna. Segundo Xavier, a Casa 

de nome Trindades é vista como a casa-testemunha, aquela que presencia fatos e 

acontecimentos: “E, dessa forma, é testemunha silenciosa de muitos nascimentos e 

mortes, que se embaralharam na sua memória” (XAVIER, 2012, p. 108). A memória 

da Casa é remetida à de um humano, o que, segundo a pesquisadora, nos faz 

remetermos a outras narrativas com sucessão de drama: “Essa, a casa-testemunha, 
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cuja convivência com o ser humano é uma experiência dramática e que, mal 

comparando, leva aquele desfile dos séculos a que assiste Brás Cubas, de Machado 

de Assis, no seu delírio antes da morte” (XAVIER, 2012, p. 109). 

Esse ato de testemunhar na narrativa é, algumas vezes, sentido pela Casa 

como um castigo, desejando ver só o que acontecia acima de seu telhado e não 

abaixo dele. A personagem, em seu fio de memória, relata sobre a incapacidade dos 

homens de não procurar saber “o porquê de tantos desequilíbrios, equívocos e o fecho 

dos singulares comportamentos e dos coniventes silêncios” (CAMPOS, 2004, p. 33) 

dentro de seus lares. Ao testemunhar o pai molestando suas três filhas quando cada 

uma chegava aos dez anos de idade, Trindades desabafa: “Novamente só eu 

assistira. Pela primeira vez desejei findasse para mim ter de assistir ao viver de cada 

dia e noite entre os homens. Vontade de que meus sentidos só abrangessem a vida 

acima dos meus telhados na rota das estrelas” (CAMPOS, 2004, p. 63); o que nos 

leva a entender o porquê de Trindades desenvolver o pensamento de proteção a 

alguns de seus viventes e da sensação da incapacidade de não poder realizar ajuda, 

guardando em sua memória acontecimentos que não queria ter testemunhado. 

A Casa ressalva que aprendera com o tempo que mesmo equipada com 

paredes e muros altos, tal estrutura não seria capaz de deter as iniquidades que 

adentrariam seus domínios, sendo elas de mãos humanas ou das forças da Natureza. 

 

 

2.4.2 A casa e o sertão: o fantástico e o real 

 

A representação simbólica do espaço físico da casa para a vida humana é um 

pensamento de tempos remotos. Sentido como um espaço habitado, o mesmo é 

representado como o lugar em que ações e pensamentos podem ser praticados, 

vividos e guardados com segurança. Com o intuito de sentir-se protegido, o homem 

tem modificado a estrutura da casa, conforme mudanças culturais; todavia, o 

sentimento de proteção, aconchego, liberdade e posse são sensações que se 

mantêm, sendo regadas por práticas e experiências culturais, sociais e naturais. 

 “Toda construção e toda inauguração de uma nova morada equivalem de certo 

modo a um novo começo, a uma nova vida” (ELIADE, 2010, p. 54, grifos do autor); a 
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construção da casa Trindades foi embalada nas crenças sertanejas e nas de além-

mar e logo se misturaram nas práticas dos primeiros habitantes do lugar. Com os 

índios cariris, os primeiros habitantes do sertão, acreditava-se que antes mesmo da 

chegada do homem branco em seu território, o lugar em que Trindades fora construída 

se constituía num mundo marinho, ou seja, “Meus alicerces foram feitos muito depois 

que a lagoa de água salina se evaporou” (CAMPOS, 2004, p. 11); o que fez com que 

a voz dos ventos – primeiro conhecimento da Casa em relação ao lugar de sua 

construção – revelassem à ela que “Havia sido esta raça dizimada pelos invasores 

brancos, e os que se salvaram, antes de serem expulsos de seus vales de intensos 

verdes, fecharam a grande nascente e os enfeitiçaram em Sertão” (CAMPOS, 2004, 

p. 11-12).  

 É nesse sertão nordestino que os mitos, as crenças populares, as superstições 

e o misticismo são contados e vividos conforme a visão, a religião e o pensamento de 

cada habitante. No próprio narrar da Casa somos envolvidos à cultura popular 

nordestina em cada geração por ela apresentada. Seu construtor e primeiro dono, o 

português de Entre-Douro e Minho, foi o primeiro humano em que Trindades revela 

como sendo seu mentor e protetor. “Escuto a voz do meu primeiro dono” (CAMPOS, 

2004, p. 18), e a partir dela, junto à voz dos ventos, a casa teve conhecimento de que 

as madeiras escolhidas para sua construção foram cortadas em dia de lua minguante 

para que assim pudessem aguentar por séculos expostas ao tempo e não viessem a 

apodrecer: “Tiveram as madeiras a necessária maturação para fortalecer as 

forquilhas, os esteios dos tetos, o barroteamento do tabuado das alcovas e das 

sombrias camarinhas, dando-lhes segurança nos encaixes e duração secular” 

(CAMPOS, 2004, p. 7-8). 

Seu primeiro dono deu vida à Casa quando ele colocou uma pedra de lioz como 

forma de longevidade e proteção: “Fui tocada pelo sopro da vida quando foi colocada 

a pedra de lioz da sagrada soleira que doravante protegeria meus domínios familiares” 

(CAMPOS, 2004, p. 9). A pedra de lioz, segundo Silva (2008), “possui em si uma 

nuvem de misticismo que perpassa os limites do sertão: a pedra portuguesa foi 

transportada para o Brasil como lastro de navios entre os séculos XVII e XVIII, 

deixando em igrejas brasileiras marcas do patrimônio arquitetônico e artístico 

português” (apud CHAVES, 2012, p. 21). A referência a esta pedra nos permite 
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entender que, desde sua fundação, a Casa traz em si uma ideia de misticismo que 

será a herança cultural de seu primeiro dono destinada aos demais descendentes da 

família, como também fará parte do entendimento da casa em relação a sua 

construção e sua longevidade.  

A experiência do homem religioso com seu espaço de morada é um ritual que 

perpassa por várias épocas e culturas. Discutindo sobre este tema, Mircea Eliade 

relata sobre os mitos cosmogônicos: “Sabe-se que, para durar, uma ‘construção’ 

(casa, templo, obra técnica etc.) deve ser animada, quer dizer, receber uma vida e 

uma alma” (ELIADE, 2010, p. 53); o sopro de vida de Trindades é dado pela 

implantação da pedra de lioz, objeto místico que simboliza a personificação da casa. 

Esta foi implantada e levantada por três pessoas que “em silêncio a fixaram na 

entrada, defensora e guardiã, daí em diante, dos malefícios. Sob ela se guardariam 

amuletos, simpatias e seriam enterrados os umbigos dos recém-nascidos para que 

fossem apegados à casa paterna” (CAMPOS, 2004, p. 9-10). Essa fixação às origens, 

às terras, logo se constituiu uma mistura de crenças populares, o que fez Trindades 

revelar que “As superstições de além-mar logo aliaram-se às que aqui existiam” 

(CAMPOS, 2004, p. 13). 

A incorporação da soleira na entrada da porta principal já demonstra a 

preocupação do seu construtor em demarcar muito bem os espaços. Acreditava-se 

que ao atravessá-la, junto ao abrir da porta, o visitante exploraria abertamente o 

espaço íntimo da família. Assim, porta e soleira teriam a função de defensoras e 

guardiãs sobre os inconvenientes e os males da Natureza em relação à intimidade da 

casa: “Nela [soleira] se pediriam graças e se dariam bênçãos nas partidas. Era no seu 

limiar que a mãe recebia, de volta dos braços da madrinha, a criança já batizada: 

‘Minha comadre, aqui está seu filho que levei pagão e lhe entrego cristão’” (CAMPOS, 

2004, p. 10). 

Em relação a esse espaço íntimo da habitação, Bachelard fala da significação 

da casa para o homem quando diz que “a casa é, evidentemente, um ser privilegiado” 

(BACHELARD, 1993, p. 23) e que a mesma representa para o homem uma proteção 

contra os males externos e condensa em seus domínios a vida de seus habitantes; o 

que para Bachelard as lembranças externas nunca terão a mesma proporção do que 

as lembranças da casa. 
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Trindades, nesse sentido, representa essa casa de imagens íntimas que tanto 

nosso pesquisador define; “por sua luz, a casa é humana. Ela vê como um homem. É 

um olho aberto para a noite” (BACHELARD, 1993, p. 51). E com sua visão humana, 

Trindades aprende sobre a vida dos humanos, descobre que nem tudo eles sabem: 

 

Aprendi que os homens não percebem o que lhes pode suceder dentro de 
suas casas, pois certa noite de muito calor vi emaranhar-se no fino véu da 
rede, onde dormia a menina de alguns meses, o pesado morcego [...] 
Nenhuma delas [a ama e a mãe] enxergou à luz das candeias as finíssimas 
pontas do par de incisivos na virilha da menina. Só eu assistira ao tatear 
bambo e lento do morcego sobre seu corpo [...] A menina criou-se ouvindo 
que não gostava de dormir no escuro e de animais de pelo, era assim nervosa 
desde que nascera! Ela mesma não atinava o porquê desse pavor que a 
deixava fora de si (CAMPOS, 2004, p. 24). 
 
Vi esgueirar-se pela porta do quarto de Ana, que já adormecera, seu pai. O 
fino véu que cobria a rede foi por ele afastado, emaranhando-se, e Custódio, 
aprumando as mãos trêmulas, tateara aquele corpo de menina ali descoberto. 
O grito de pavor que dela saiu ao ser acordada me fez voltar no tempo, 
quando aquele pesado e velho morcego, com suas membranas espalmadas, 
arrastara-se bambo e lento pelo corpo daquela menina (CAMPOS, 2004, p. 
63). 

 

 Os dois episódios demonstram tanto a memória de Trindades como a sua 

incapacidade perante as ações do homem. A casa pode ser considerada humanizada, 

ela tudo vê e acompanha, porém, não julga, nem possui a onisciência perante o 

pensamento de seus moradores, levando-a, em alguns momentos, a desejar não mais 

ser testemunha solitária dessas histórias: “Novamente só eu assistira. Pela primeira 

vez desejei findasse para mim ter de assistir ao viver de cada dia e noite entre os 

homens. Vontade de que meus sentidos só abrangesse a vida acima dos meus 

telhados na rota das estrelas” (CAMPOS, 2004, p. 63). 

A Casa também nos diz que aprendeu que, por possuir um tempo a mais do 

que os humanos, sua memória é vista como fios de tear e não como fios de novelo: 

“Minha memória não se assemelha à dos homens, não faz como os fios em novelo 

que se desenrolam do princípio ao fim” (CAMPOS, 2004, p. 25). A simbologia do tear 

e do novelo de lã, em relação à memória da Casa, representam momentos desse 

emaranhamento da história de Trindades e de seus habitantes. O novelo de lã 

sozinho, ao ser desenrolado, apresenta seu fio longo e linear, no entanto, ao ser 
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utilizado como trabalho manual12 junto a um tear, dando forma a tecidos, os fios de 

novelo se embaralham, apresentando assim sua criação e dando vida a uma nova 

estrutura. Vejamos o que Chevalier e Gheerbrant falam sobre tal assunto: 

 

O trabalho da tecelagem é um trabalho de criação, um parto. Quando o tecido 
está pronto, o tecelão corta os fios que o prendem ao tear e, ao fazê-lo, 
pronuncia a fórmula de bênção que diz a parteira ao cortar o cordão 
umbilical do recém-nascido. Tudo se passa como se a tecelagem 

traduzisse em linguagem simples uma anatomia misteriosa do homem (2015, 
p. 872, grifo do autor). 
 

Esse parto, essa nova criação, são os momentos vividos e presenciados pela 

Casa em relação a seus moradores. Essa ligação entre o homem e sua morada, 

quanto presencia o que se passa em seu espaço, pode ser comparada ao modo como 

as histórias fantásticas13 apresentam fiandeiras tecendo em seus teares mágicos o 

seu próprio destino e/ou do universo. A moça tecelã,14 conto de Marina Colasanti, nos 

remete a essa experiência de universo de reconstrução, onde o que é desejado e 

sonhado pode se tornar realidade a partir do embaralhamento de fios no seu tear. 

Como a moça tecelã, a memória de Trindades é assim comparada a esse imenso tear 

de histórias, o que leva a Casa, algumas vezes, a se sentir confusa de estar revivendo 

momentos reproduzidos por seus habitantes, repetindo-se entre os descendentes da 

família. 

Corroborando com essa discussão entre fios e estrutura, Todorov (2008) 

explana que na narrativa como história a ordem cronológica tão esperada não 

necessita ser ideal, pois a história em si é uma convenção, não existindo no nível dos 

próprios acontecimentos, “a história raramente é simples: contém frequentemente 

muitos ‘fios’ e é apenas a partir de um certo momento que estes fios se reúnem” 

(TODOROV, 2008, p. 222), deixando assim para o leitor a responsabilidade, ou 

melhor, a sensibilidade de costurar esses fios a partir da sua leitura e interpretação.  

                                                             
12 Cito manual porque no desenrolar da narrativa as práticas de tecer e fiar não eram produzidas por 
maquinário específico para tais tarefas que, até então, eram realizadas pelas mulheres da casa. 
13 Tzvetan Todorov explana que “O fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece 
mais que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural. O conceito de 
fantástico se define pois com relação ao real e imaginário” (1970, p. 16). 
14 Conto de Marina Colasanti publicado individualmente em livro pela Editora Global, A moça tecelã 
(2004), e componente da obra Doze reis e a moça do labirinto do vento, com edições de 1982, Círculo 
do Livro e 2001, Editora Global.  
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Desse modo, Trindades relata que também é capaz de embaralhar as histórias 

de seus moradores, por serem muitos: “O que vivi no longo tempo que me foi dado 

tornou-se um infindo círculo de viventes, gestos, vozes, imagens, atos que surgem 

imprecisos de suas épocas e gerações. Emaranham-se as histórias” (CAMPOS, 2004, 

p. 24). Histórias essas recheadas de crenças e superstições. 

Essas práticas populares fortes e sempre presentes na vida do sertanejo estão 

inteiramente ligadas à fé intensa dos nordestinos, porque sabemos que o homem 

como um todo é um ser pensante e crente das forças da natureza, ou seja, envolvido 

em histórias contadas, na fé que carrega em santos, nos gestos e hábitos religiosos, 

na proteção em objetos, amuletos, adornos e joias. “São milhões de gestos, reservas 

e atos instintivos, subordinados à mecânica do hábito, como gestos, reflexos. As 

superstições participam da própria essência intelectual humana e não há momento na 

história do mundo sem sua inevitável presença” (CASCUDO, 2001, p. 648).  

 Ao longo da história, o ser humano sente-se angustiado diante do sobrenatural, 

do acaso, por não saber defini-los; assim, procura nas crenças, nas superstições, uma 

explicação capaz de promover o equilíbrio entre o emocional e o mental. Natércia 

Campos exemplifica bem como o imaginário popular ganha proporções acerca das 

crenças, do misticismo religioso e das concepções pessoais ligadas ao simbólico e 

cultural. A autora nos convida a ouvir as histórias dessa Casa numa linguagem tanto 

erudita como popular, até porque o sertão nordestino é um palco recheado de 

manifestações diversas e no solo em que Trindades fora construída não poderia ser 

diferente. No decorrer de toda a narrativa nos deparamos com a existência das forças 

da Natureza como a voz dos Ventos, o gemido do açude, a longevidade das pedras, 

as águas enfeitiçadas, a fome, a Vida e a Morte15; uma preservação da cultura popular 

ligada ao imaginário. Vejamos o que nos fala Franco sobre a concepção de imaginário: 

 

O imaginário compreende um vasto campo que se constitui de crenças, 
impressões, percepções, sentimentos, reflexões e até mesmo de imagens 
inconscientes, [...] pode ser compreendido como o “conector” entre os 
mundos externo e interno do indivíduo, no âmbito simbólico [...] As imagens, 
os símbolos, as representações e a linguagem são alguns dos elementos de 
conexão que compõem o imaginário (2010, p. 7-8). 

                                                             
15 A utilização de letras maiúsculas para apresentar a presença da Vida e da Morte dentro do ambiente 

da casa, bem como a voz dos Ventos, está de acordo com a escrita da própria autora. São entidades 
marcantes e participativas na existência do humano, por isso ganham destaque, assim como os demais 
personagens e elementos da narrativa.  
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 Tais elementos de conexão citados por Franco são bastante vivos na narrativa 

de Trindades, um deles é em relação às “horas da natureza”, chamada de Hora-

Aberta, “a meridiana, hora sem defesa em que os demônios do meio-dia libertam-se. 

Hora grave de ameaças, já que pragas e rogos são atendidos pelos céus” (CAMPOS, 

2004, p. 10). Nessa hora, rezas e pragas são lançadas aos céus e aos da terra, força 

descomunal, capaz de rogar aos espíritos que aqui estão ou àqueles que vagam entre 

os viventes. Câmara Cascudo, em Coisas que o povo diz, nos apresenta o que são 

as Horas-Abertas e a hora meridiana do meio-dia: 

 

As horas abertas são quatro: meio-dia, meia-noite, anoitecer e amanhecer. 
São as horas em que se morre, em que se piora, em que os feitiços agem 
fortemente, em que as pragas e as súplicas ganham expansões maiores. 
Horas sem defesa, liberdade para as forças malévolas, os entes ignorados 
pelo nosso entendimento e dedicados ao trabalho da destruição (2009, p. 49).  

 

 E é justamente nessas horas abertas que Trindades relata como sendo os 

momentos de maiores desequilíbrios da natureza:  

 

Nesta Sexta-Hora, lenta, em que as pedras deslocam-se, acontecem as 
contendas entre os ventos, os redemoinhos que, bruscos, arrebatam folhas e 
poeira, [...] Ouve-se os tropéis dos animais encantados, vindos dos caminhos 
em cruz, em fúria cavalgada. Tudo invisível. Até as sombras furtadas pelo sol 
a pino. Hora das miragens. Não se deve olhar para trás. [...] Os cachorros 
acuam e se enroscam temerosos com o que veem, o gado procura proteção 
das malhadas e os homens se resguardam em suas casas (CAMPOS, 2004, 
p. 10). 

 

Uma questão bastante recorrente que atravessa gerações e que aparece em 

meio a esses desequilíbrios das Horas-Abertas é a Morte e suas metaformoses. 

Apresentada como a sangrenta morte no sertão, a Moça Caetana, a Morte duela com 

a Vida em casos de doenças, feitiços e velhice. Vida e Morte são tratados como 

entidades sobrenaturais que ganham espaço na narrativa, até porque fazem parte da 

existência humana na terra; o que levam Vida e Morte a estarem seladas entre os dois 

caminhos, o da realidade e o da imaginação. 

Conforme os inúmeros nascimentos e vivência dos da casa, a Morte é visita 

constante dentro desse espaço privado, tanto abaixo como acima dos seus telhados. 

Trindades relata que em seus domínios, a Morte realiza visitas com o único intuito de 
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levar vidas e que, com o caminhar do tempo, o homem adquiriu o pensamento de 

imortalidade perante Ela16, até a mesma provar o contrário: “Este seu viver de cada 

dia sob a expectativa da tocaia desde o berço e cientes da arbitrariedade d’Ela, que 

os pode sentenciar a qualquer momento, gerou neles a loucura de viverem como se 

imortais fossem, daí tanta lágrima e sonhos vãos” (CAMPOS, 2004, p. 25). É a própria 

Trindades que destaca a primeira vez que a Morte adentrou seu espaço: 

 

Lembro-me da primeira vez, e havia de ser nas Trindades, quando Ela aqui 
chegara em missão. Uma das portas abriu-se sem que ninguém a 
empurrasse e nem a frágil aragem a tocasse. Os ventos haviam me alertado 
que a Morte assim entra nas casas quando, silenciosas e inexplicáveis, as 
portas se abrem (CAMPOS, 2004, p. 15). 

 

 A partir de então, a Morte se metamorfoseia e as crenças locais vão 

abrangendo as concepções e pensamentos populares em relação ao imaginário 

simbólico da morte. Uma imagem que o sertanejo antigo passou aos seus 

descendentes diz respeito ao prenúncio de algumas corujas. Dentro da narrativa elas 

aparecem como a Rasga-Mortalha, corujas de mau agouro, capazes de advertir aos 

humanos com seu pio estridente que alguém, de determinada residência, receberá a 

visita da Morte e deixará o mundo dos vivos: “A crença agoureira da morte, pousou 

nesta terra sobre as asas da pequena coruja alvacenta, a Rasga-Mortalha [...] Era 

esta coruja de canto lúgubre, voar baixo e insistente sobre uma casa onde houvesse 

um doente de cama, para se acatar seu prenúncio.” (CAMPOS, 2004, p. 13). Cascudo, 

em relação a aparição das corujas, nos fala que  

 

Há uma família inteira que não merece relações de amizade. São as sisudas 
Strix. Todas as corujas são da intimidade da Morte e se dão ao desplante de 
vir rasgar mortalha, quando o defunto ainda está vivo, ou piar-he à porta numa 
cantiga que é um arrepio sinistro. As penas da coruja, molhadas no próprio 
sangue e enterradas na soleira da porta ou mourão da porteira do curral, 
afugentam fantasmas e anulam bruxarias (2009, p. 136). 

 

 A imagem da coruja, atualmente, nos é apresentada também como fonte de 

sabedoria. Todavia, entre os idosos, e, principalmente, entre aqueles que ainda 

resgatam as tradições dos sábios antigos, a coruja é associada a fatores negativos 

como infelicidade, desgraças, má sorte e morte; sendo “que quem se deparar com um 

                                                             
16 Pronome pessoal para designar a presença da Morte na narrativa da Casa.   
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ninho de coruja nunca mais terá sorte na vida” (QUEIROZ, 1986, p. 111). E assim, a 

morte vai se anunciando conforme os avisos que, de acordo com os humanos e o 

aprendizado da Casa, são percebidos na natureza, porque “o mato tinha olhos e os 

mal-assombros esgueiravam-se fugidios diante de quem ali ainda estivesse no pôr do 

sol. Dele se apossaria um pavor súbito, inexplicável, a sensação de estar sendo 

seguido por invisíveis olhos” (CAMPOS, 2004, p. 13). 

 Uma outra crença que chegou com as narrativas do construtor da casa e no 

sertão ganhou longevidade entre os idosos foi a representação do espelho dentro das 

dependências da casa. Designado também como aquele que anuncia a morte sem o 

reflexo da imagem humana, foi justamente esse mistério que fez com que o espelho 

se tornasse um objeto pertencente a Trindades. 

 O espelho dentro da cultura popular é bastante usado nas indumentárias em 

comemorações. Usado também nas festas populares em Portugal, e indispensável na 

cultura africana, o espelho no Brasil também chegou a representar o prenúncio da 

chegada da morte. Câmara Cascudo, em Superstição no Brasil, mostra que “O reflexo 

da imagem é a alma, o outro-eu [...] Não avistar a imagem pessoal no espelho é 

denúncia indiscutível de que a alma está condenada a desaparecer” (2002, p. 224). 

Trazido, exclusivamente, para pertencer a Trindades, o lindo espelho oval ampliou 

tanto a visão externa da Casa em dias festivos, como também mostrava a entrada 

metamorfoseada da visita da morte: “Presenciei durante várias gerações a chegada 

Dela abrindo portas, refletindo-se no grande espelho ao invadir meus espaços e muito 

aprendi sobre suas metamorfoses e disfarces” (CAMPOS, 2004, p. 17). 

 Fixado na sala, justamente para que todos pudessem admirar suas imagens 

refletidas, “miraram-se no espelho inúmeros rostinhos de crianças transformadas pelo 

tempo em mulheres e homens” (CAMPOS, 2004, p. 31). A descrição da imagem do 

espelho representa a passagem do tempo tanto na transformação física entre os 

familiares como na justificativa do olhar de Trindades perante aos acontecimentos 

internos: “Na lâmina deste espelho vi tal qual nas águas límpidas as imagens que ele 

trazia porta adentro do que existia e acontecia à sua frente durante o dia” (CAMPOS, 

2004, p. 30). 

A permanência do espelho dentro da casa fez com que surgissem novos 

comportamentos, como o de cobrirem o espelho em noites de trovoadas e 
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relâmpagos, para que assim as almas em pena não se revelassem e se, por algum 

motivo, o espelho viesse a quebrar os habitantes da casa não poderiam mirar-se nele, 

porque “olhar-se em um espelho quebrado significaria quebrar a alma, e assim não 

ter condições de salvar-se quando morrer” (QUEIROZ, 1986, p. 92). 

  Um aspecto quase imperceptível à narrativa da Casa é a recorrência ao 

número três em conjunto aos acontecimentos da natureza. O número três é percebido 

e sentido por ela como aquele que “traz em si um sentido obscuro” (CAMPOS, 2004, 

p. 21). Presente em várias culturas, mitos e religiões, o referido número carrega em si 

várias simbologias e crenças. Mircea Eliade (1952), ao retratar sobre a imagem do 

mundo, diz que nas culturas em que acreditam no Céu, Terra e Inferno, ou seja, nas 

três regiões cósmicas, o “centro” – um lugar considerado sagrado – é o ponto de 

interseção dessas três regiões; uma prática arcaica de manifestações do sagrado que 

perpassa por toda existência humana. Já Câmara Cascudo, em relação à diversidade 

do folclore brasileiro, cita o número três como um 

 

Número simbólico e misterioso, entre gregos e romanos, o três era 
considerado de poder oculto, inspirando enigmas, superstições, crendices, 
provérbios e ditos populares. Três são as divisões do Universo: Céu, Terra, 
Inferno. Três são as fases da humanidade: Passado, Presente, Futuro. Três 
são os reinos da natureza: animal, vegetal, mineral. Trindade é a união de 
três pessoas num só Deus: Pai, Filho, Espírito Santo. Três são as Virtudes 
Teologais: Fé, Esperança, Caridade (2001, p. 697). 

 

 A primeira referência que temos em relação à simbologia do número três dentro 

da narrativa é ao próprio nome de batismo da Casa. Trindades, na maioria das 

religiões cristãs, até já citada por Cascudo em referência anterior, representa o dogma 

da tríade maior: Pai, Filho e Espírito Santo; representados em papéis humanos como 

o Pai, a Mãe e o Filho. Trindades traz um mistério místico, embalado à crença e fé 

populares, como o singelo fixar da pedra na soleira da casa por seu dono e dois 

mestres em cantaria, “Os três em silêncios a fixaram na entrada, defensora e guardiã, 

daí em diante, dos malefícios” (CAMPOS, 2004, p. 9). 

 Um aspecto que ganha destaque na narrativa da Casa em relação ao número 

três discutido, é quando a mesma elenca três grandes acontecimentos ligados ao 

homem com a terra. Os três grandes acontecimentos são qualificados por Trindades 

como aprovações e diz respeito aos desmandos da natureza: “Ouvi estrondosos 
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longínquos e senti um levíssimo desequilíbrio (CAMPOS, 2004, p. 20). Enquanto 

todos da casa dormiam, as árvores e os animais, mais sensíveis que o homem, 

mostravam indícios que algo iria acontecer. Mesmo humanizada, há momentos que a 

própria Casa compreende que nem tudo conhece da vida dos humanos: 

 

A noite desceu rápida, engolindo toda a luz, quando houve um reboar que 
subiu das entranhas daqueles sertões e senti oscilar meu chão, como se 
estivéssemos plantados no dorso de um grande animal de porte que se 
pusera em trôpego e lento movimento tal qual o dos cágados (CAMPOS, 
2004, p. 20). 

 

A Casa não conhece um terremoto, por isso não poderia descrevê-lo com 

propriedade. O mais próximo que poderia descrever é que sentiu sua estrutura vacilar, 

vindo do infinito, como se as trevas ganhassem espaço na noite. 

 “O segundo desmando foi acontecendo lentamente e quase ninguém percebeu 

o que se avizinhava [...] Desceram as chuvas em novembro, sinal de mau agouro” 

(CAMPOS, 2004, p. 21); que para o sertanejo que anseia pela chegada da chuva é 

vista como pré-estação, essa que abarca os meses de novembro, dezembro e janeiro. 

No entanto, além das chuvas chegarem pesadas, fora de seu tempo previsto, a 

primeira lua de janeiro “viera sem auréola, sem halo. Não floraram cardeiros nem o 

juazeiro” (CAMPOS, 2004, p. 21), este último, que é o símbolo do sertão entre os 

sertanejos como esperança de um bom período de chuva, não floresceu, o que indica 

um período escasso, sem águas tanto do céu como na terra.  

 A próxima e última aprovação da casa viera pesada e negra: “Certo dia, quase 

no sol posto, avistei uma espessa nuvem negra e veio-me de chofre que esta seria a 

terceira aprovação” (CAMPOS, 2004, p. 23). A casa, em tempo de seca, quando 

acontece o êxodo de seus moradores, é invadida por uma nuvem de morcegos. 

Perdidos no meio do sertão eles encontraram abrigo nos caibros e ripas da estrutura 

da Trindades. Sem nenhum humano que pudesse impedir sua demorada estadia, os 

morcegos ali fixam como refúgio contra a violenta seca e assim deixam naquele 

espaço privado um ar pesado e rastros no chão: “Muito depois, quando alguns dos 

meus moradores regressaram, não souberam dessa invasão em sua casa, nos seus 

domínios [...] Restaram alguns nos meus altos caibros” (CAMPOS, 2004, p. 23-24). O 

que fez com que Trindades percebesse, que mesmo com o ciclo de gerações, os 

humanos pouco sabem o que se sucedem em suas casas. 
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 Esses três episódios assim relacionados reafirmam a relação tríade relacionada 

pela Casa de simbologias e crenças inseridas desde a sua criação até sua 

longevidade entre os humanos. A junção do espiritual com o real faz com que 

Trindades seja mantida como o pilar de sustentação entre os descendentes da família, 

juntos às manifestações religiosas que representam o apoio e a união entre o humano 

e seu lugar de morada. 

 E foi assim que a memória da Casa como também a de seus moradores foram 

sendo “confeccionadas”: a partir do “enovelamento” do imaginário com a realidade. 

São nas diversas práticas culturais e na fé religiosa que o povo sertanejo e brasileiro 

constrói seu lugar de morada e sua existência enquanto símbolo de vida e 

longevidade, resgatando crenças e construindo valores. 

   

 

2.4.3 O tempo e o espaço: a mudança entre gerações 

 

Quando pensamos na nossa casa de nascimento, logo nos vem em mente os 

melhores momentos que aquele lugar nos proporcionou e o tempo de vida de tal 

morada. Sobre as maneiras de como podemos fazer “nascer” a nossa casa no mundo, 

o ato de construir faz com que o vínculo entre homem e habitação seja alvo de eternas 

lembranças e constantes aprovações. O espaço ocupado para dar vida a essa 

determinada construção também se torna parte dessas lembranças, sendo ele 

resgatado pelos moradores como um resultado de experiências já vividas. 

 Em relação à casa do romance em análise, Trindades também possui sua 

própria história e seu eterno descanso. Levantada em solo sertanejo, em plena 

caatinga, terra na qual antes os índios cariris eram os únicos habitantes, para depois 

ser habitada pelo homem branco, a casa-grande teve como primeiro dono e protetor 

um português de nome Francisco José Gonçalves Campos, que trouxe consigo as 

histórias de sua terra e do seu povo, para assim se fixar e constituir família no sertão 

nordestino. 

Trindades viveu por séculos, assim como algumas casas-grandes do sertão. 

Desse modo, o tempo foi seu elemento de transformação. É a própria casa que nos 
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dá indícios da época em que fora ampliada e o comportamento do homem diante da 

caminhada noturna: 

 

Ampliaram-me na época em que andantes eram os cavaleiros vindos da 
longínqua Casa da Torre de Garcia d’Ávila, com seus cavalos ruços e cães 
de caça a ladrarem nas noites velhas [...] 
Época em que, ao cair da noite, acendia-se a Almenara, assim era por eles 
chamada, os fachos acesos no pátio da fazenda, a fogueira de guia, 
orientando os viajantes vindos por estes ermos despovoados, por onde já 
então corria, o vento do desespero (CAMPOS, 2004, p. 14). 

 

 Na época das tropas da casa de Garcia d’Ávila17, já se havia iniciado o conflito 

entre os nativos (povos indígenas) e os lusitanos, constituindo-se assim numa disputa 

pelo sertão nordestino em prol da dominação portuguesa. Contando com visões 

totalmente opostas em relação à terra, os índios e os colonizadores viviam em 

confronto de vidas antagônicas, o que nas palavras de Pinheiro é destacado que tal 

violência é percebida “tanto na guerra sangrenta que foi travada entre os povos nativos 

e os luso-brasileiros, como também, em atos, aparentemente pacíficos, feito a 

imposição da religião cristã e a desqualificação dos pajés e das demais lideranças 

indígenas” (2007, p. 55). 

 Em relação às crenças e à magia do povo indígena, Trindades nos revela o que 

os ventos a contaram sobre os primeiros habitantes: “Havia sido esta raça dizimada 

pelos invasores brancos, e os que se salvaram, antes de serem expulsos de seus 

vales de intensos verdes, fecharam a grande nascente e os enfeitiçaram em Sertão” 

(CAMPOS, 2004, p. 11-12); sertão este que, na memória da Casa, vai se 

transformando conforme o viver de seus habitantes.  

No interior da casa-grande as crenças e os costumes de cada geração fazem 

com que Trindades entenda que os costumes repassados de pai para filho não são 

                                                             
17 “Garcia d’Ávila (c.1528-1609) viveu muito tempo como agricultor e criador em Rates, em Portugal [...] 
Chegou à Bahia em 29 de março de 1549, com Tomé de Sousa – primeiro governador geral do Brasil, 
sendo nomeado, no primeiro dia de junho, ‘feitor e almoxarife da Cidade do Salvador e da Alfândega’. 
[...] No Nordeste do Brasil, litoral norte do Estado da Bahia, encontram-se as imponentes Ruínas do 
Castelo da Torre de Garcia d'Ávila, principal sede do Morgado da Torre, também conhecido como 
Castelo Garcia d'Ávila, Torre de Garcia d'Ávila, Solar da Torre, ou Torre de Tatuapara ou ainda 
chamado de Casa da Torre. [...] O Castelo da Torre foi a principal sede da Casa da Torre de Garcia 
d'Ávila, onde se sucederam dez gerações, por três séculos. Sua história está registrada na conquista 
e no povoamento dos sertões do Nordeste do Brasil, participando da defesa da terra e da expulsão de 
piratas e invasores estrangeiros, assim como das lutas, havidas na Bahia, pela Independência e 
constituição do Império do Brasil”. Ver mais em: http://www.casadatorre.org.br.  
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solidificados e sim instáveis e transformadores, tanto em pensamento como em ações. 

Com seu primeiro dono, Trindades aprendeu que o homem possui suas crenças 

próprias e como um ser pensante e crente de um destino, torna-se rico em 

pensamento, elevando em seu interior atos espirituais que o levam a crer em 

sensações, situações e sentimentos que regem toda uma cultura que, podemos dizer, 

mostra-se crente e religiosa: “Nesta terra os encantos e a superstição, que em tudo 

se imiscui, diferiam das lendas trazidas pelos homens brancos e negros de outras 

terras e greis” (CAMPOS, 2004, p. 12). Todo esse rico pensamento de práticas 

culturais de crenças e superstições está impregnado à estrutura física e espiritual nos 

cômodos da casa, espaços escolhidos para acontecerem ações individuais e 

coletivas. Os espaços da sala e do alpendre, de Trindades, por exemplo, são vistos 

como espaços de ações coletivas, onde as reuniões entre familiares acontecem, os 

visitantes são recebidos com uma boa prosa e as histórias de Trancoso18 são 

contadas em torno da luz das lamparinas.  

Conforme a cultura popular, histórias e/ou estórias de Trancoso são contos 

tradicionais repassados pelo povo formando, assim, um documentário essencial de 

nossa literatura oral, que é mantida e preservada pela tradição. O ritual de contar e 

recontar histórias é uma das poucas práticas que permanecem vivas dentro do espaço 

privado da Trindades e na memória de alguns descendentes. Sendo uma prática típica 

no sertão nordestino e preservada, pelo menos, por uma pessoa de cada geração, “A 

tradição oral narrativa constitui, pois, uma imensa memória da humanidade, recolhe 

tradições e crenças, assegura a tradição de factos marcantes [...] Ela é o produto de 

inúmeras consciências que se interrogam e querem explicar o mundo” (BOURNEUF 

& OUELLET, 1976, p. 19).  

Há momentos para a narrativa que Trindades cede espaço para que narradores 

internos apareçam e tomem a palavra tanto para o leitor como para os outros 

personagens em si. A Casa, assim como os seus habitantes, torna-se espectadora da 

magia da contação de histórias. Vejamos um trecho em que ela cita como momento 

de aprendizado e conhecimento perante o seu dono e a vida no além-mar: 

                                                             
18 De acordo com Câmara Cascudo “Trancoso, Gonçalo Fernandes Trancoso, é o autor da primeira 
coleção de estórias populares de Portugal, Contos e histórias de proveito e exemplo, primeira e 
segunda partes publicadas em Lisboa por Marcos Borges, 1585, a outra edição em 1589, por João 
Álvares. [...] Trancoso era professor. A popularidade determinou dizer o conto popular estórias de 
Trancoso, numa generalização consagradora” (2009, p. 79). 
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Escuto a voz do meu primeiro dono que chamava sua terra, o Minho, de 
“pasto dos deuses”: “A natureza traz em si o dom de revelar o que está por 
vir a acontecer. É sentir o que dizem os quatro elementos, mas o homem vive 
à mercê dos seus quatro humores e não atenta ao seu redor” (CAMPOS, 
2004, p. 18). 
 

Um narrador interno que ganha destaque é o velho passador de gado, figura 

permanente entre as gerações da casa e que sempre vinha de encontro a Trindades 

para um possível descanso da longa viagem a que se submetera: “O velho passador 

de gado chegara ao alpendre. Acocorou-se, apoiando-se na coluna sob a luz da 

lamparina [...] O Bisneto pedira para ele contar ao Pintor a história do encoletado em 

couro” (CAMPOS, 2004, p. 38). E assim, as histórias iam sendo contadas, as do velho 

passador de gado e as histórias de Trancoso, pelos mais velhos da família.  

Na cozinha, espaço destinado às cozinheiras e empregados, é o local onde se 

iniciam os sussurros e burburinhos, “sobre virgindades, adultérios, sevícias e espreitas 

de espera e desforra” (CAMPOS, 2004, p. 15); perfeito também para intensificar ruídos 

noturnos “que os de sono leve escutam, são elas [as sombras] que se achegam 

acolhidas pelo vento e pela quietude da noite. E assim, portas, janelas, devagarinho, 

parecem ser empurradas” (CAMPOS, 2004, p. 28). Alguns, em vigília, se faziam ouvir 

contando que “as sombras se esgueiram pelos cantos dos quartos, na curva ao longo 

corredor, ampliadas ou diminutas pela chama oscilante das candeias” (CAMPOS, 

2004, p. 28); tais sombras eram designadas como almas perdidas que espreitavam 

pelos cantos da casa, presas no local de sua morte, pedindo reza, persistindo sempre 

em voltar.  

Bachelard (1993), em obra já citada, fala que a casa é o espaço de intimidade 

e conforto, um espaço habitado que transcende o espaço físico e que condensa as 

lembranças dos seus moradores como um “estado de alma”; porém, quanto maior ela 

se apresenta em relação a seus aposentos como corredor, quartos, cantos, porão, 

sótão etc., mais as lembranças são intensificadas e caracterizadas. O que Trindades 

não podia prevê era seu espaço interior construído com tanto planejamento, ser 

modificado por mãos humanas que a ela não possuíam afeição. As ações 

transformadoras de alguns de seus moradores só visavam a beleza sem arcar com 

as consequências: 
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O material usado atingiu-me profundamente, pois nestes novos 
compartimentos as madeiras sem préstimo, de má qualidade, várias ainda de 
claro alburno, foram a causa de que muito mais tarde aqui se infiltrassem os 
azarentos e destruidores cupins, nestas madeiras sem lei. Algumas paredes 
foram levantadas para fechar portas ou dividir cômodos, tirando-lhes luz e 
calor. Restaram as cicatrizes nas paredes cortadas para a colocação de 
encaixes e de centenas de aviltantes pregos. E assim depósitos, quartos de 
despejos, cubículos escuros foram agregados em torno de mim como 
parasitas (CAMPOS, 2004, p. 53-54). 
 

 A partir do momento em que os habitantes da casa agem contra a proteção e 

o bem-estar do espaço construído, percebemos o início da decadência e da ruína dos 

proprietários. Com essa primeira mudança, passaram a ser criados quartos fechados, 

com função de despejo e quartos exteriores como forma de punição: “Ao longo dos 

anos me foram impostas outras absurdas reformas por moradores quase sempre de 

duvidosos gostos” (CAMPOS, 2004, p. 54); ou seja, as crenças nos elementos 

naturais foram sendo esquecidas e os novos donos modificaram a estrutura da casa, 

tornando-a um espaço sem aconchego, sem vitalidade e sem união: “agora vários 

eram os donos e as cisões e discórdias foram ocorrendo. Tempos difíceis se 

avizinhavam” (CAMPOS, 2004, p. 63). 

 Gilberto Freyre, em Casa-Grande e Senzala, fala sobre essa falta de 

conservação na arquitetura de algumas casas-grandes durante o período colonial, que 

ele chama de “falta de potencial humano” para a preservação do ambiente em que se 

vive. De acordo com Freyre,  

 

[...] toda essa solidez arrogante de forma e de material foi muitas vezes inútil: 
na terceira ou quarta geração, casas enormes edificadas para atravessar 
séculos começaram a esfarelar-se de podres por abandono e falta de 
conservação. Incapacidade dos bisnetos ou mesmo netos para conservarem 
a herança ancestral (2013, p. 38). 

 

Assim, na maioria dos casos, essas casas enormes, vistas como quase uma 

fortaleza, iam se deteriorando durante o tempo. Os enormes casarões iam passando 

por gerações dentro da família, sendo, alguns, abandonados ou esquecidos por 

familiares que não mantinham a mesma visão de crescimento e preservação de seus 

ancestrais.  

Tais fatos e ações acometidos pelos próprios descendentes da família 

demonstram, de modo geral, a mudança do espaço de habitação como consequência 

das transformações econômicas, culturais e sociais da sociedade brasileira. Após 



64 
 

passar pelas mãos de vários donos, em função de desentendimentos, mortes e 

malfeitos dos seus moradores, Trindades se vê abandonada algumas vezes e não 

entende o porquê de tal atitude. Mas, tempos depois, o motivo de tal abandono é 

percebido: “Longo foi o tempo sem chuva e de estranha solidão de sons, pios e vozes 

[...] Os vaga-lumes apagaram-se na Grande-Seca, e quando isto ocorreu, soube que 

fora abandonada” (CAMPOS, 2004, p. 23). Ao designar Grande-Seca, a narrativa 

estaria fazendo referência ao período de grande seca no Ceará que se alastrou entre 

os anos de 1790 a 1793. Escritores, sociólogos e historiadores já fizeram referência a 

esse período de escassez de chuvas em seus escritos; observemos dois trechos 

deles: 

 

Destaca-se o caráter cíclico da escassez de chuvas. Entre os anos de 1789-
1850 o território cearense fora assolado por secas nos anos de 1754, 1777-
78, 1790-93, 1804, 1809, 1816-17, 1824-25, 1830 e 1844-45. Esses anos 
foram de extrema miséria, com destaque para a seca de 1790-93 que causou 
sérias baixas no rebanho [...] chamada de “Seca Grande”, e que ganhou 
destaque por parte dos administradores das capitanias (VIEIRA JR., 2004, 
p.38-39). 
 
Enriquecia-se, pois, o Ceará com o negócio das carnes preparadas, mas eis 
que nova calamidade o assalta, a seca de 1790-1792, espantosa nos seus 
efeitos gerais e aniquiladora da rendosa indústria. 
As crônicas cearenses estão prenhes de alusões a esta seca, chamada 
vulgarmente seca grande ou a comprida que, matando os rebanhos quase 
inteiramente, liquidou em definitivo o comércio de carnes... (GIRÃO, 1984, p. 
96). 
 
 

 Todo esse período sem chuva no Nordeste fez com que o rebanho diminuísse 

e a população se deslocasse como retirantes algumas vezes na vida. Os donos de 

fazendas podiam assegurar-se em outras terras de sua propriedade, enquanto os 

mais pobres se deslocavam para casas de parentes ou outras regiões, deixando, 

portanto, fazendas abandonadas e vilas inteiras desabitadas. 

Um aspecto muito importante na narrativa de Trindades em relação à seca no 

sertão é que além da morada ser afetada pelo abandono, causando, assim, a 

migração de seus habitantes por um tempo indeterminado, fugindo da miséria e falta 

d’água, a Casa nomeia também a morte no sertão como A Velha-do-Chapéu-Grande; 

o flagelo da seca que traz a fome como sua representante. Dessa maneira, a luta entre 

Vida e Morte é sempre percebida pela Casa. 



65 
 

Um caso explicitado por Trindades em relação a essa disputa da Vida contra a 

Morte é quando alguém da família adoece. A partir da luz das lamparinas, as pessoas 

vão alternando as vigílias ao redor do doente, quase moribundo, não dando chance 

para que a sangrenta Morte levasse aquela Vida ainda em luta; porém, “Todos, 

vencidos pelo cansaço das longas recaídas e vigílias, relaxam e Ela regressa quase 

sempre no fim da noite ou no fim do dia, horas dos desequilíbrios da natureza, quando 

a Vida a Ela se rende num derradeiro suspiro” (CAMPOS, 2004, p. 17). 

Georges Duby, em As damas do século XII (2013), relata que a família dos 

mortos na sociedade feudal, com o intuito de conservar a presença dos mesmos 

atrelado ao nome da família, eram tratados como vivos na memória e nas conversas. 

Nas palavras do estudioso, “Sua presença [a do morto] é sensível por muitos sinais e 

cuida-se de cativá-los” (DUBY, 2013, p. 116); quando não eram enterrados 

adequadamente, acreditava-se que suas almas voltavam furiosas, causando-lhe 

medo. Tinham a missão de cuidar de seus ancestrais, pois foram eles que deram a 

vida a seus descendentes, deixando-lhes patrimônio, virtudes e glórias; conservá-los 

não era desejo que retornassem, e sim lembrar dentro de casa daquele que iniciou e 

oficializou o nome da família. 

De acordo com o pesquisador Câmara Cascudo, em histórias coletadas sobre 

o folclore do povo brasileiro, a família velava o corpo por três dias, pois a alma só 

deixava o corpo do morto após setenta e duas horas, vagando no ambiente da casa 

e aceitando sua atual condição. Cascudo relata que a família 

 

Até poucos anos, primeiros do século XX, os enlutados não punham a cabeça 
fora da janela nem recebiam amigos antes dos três dias obrigacionais. Não 
se tratava de carne fresca nem se matava bicho para o almoço. Os vizinhos 
mandavam as refeições. Na cozinha só se faziam café, chá, chocolate, 
aquecia leite, torradas, assava bananas, os mingaus, papas de araruta e 
maisena, sopas de leite e pão. Abstinência de bebidas alcoólicas e de doces, 
gulodices, cremes, confeitos (2002, p. 25). 

 

Os ritos fúnebres que acontecem no interior da Trindades constituíram uma das 

alterações de costumes que se modificaram conforme também a mudança de 

gerações. Nos primórdios, os mortos eram velados em meio a choros e orações, todas 

as águas existentes na casa eram derramadas para que o espírito do morto não 

pudesse voltar e se banhasse nelas. Nas gerações seguintes, a ação de derramar as 
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águas foi sendo esquecida e novos costumes foram sendo praticados, como “os 

cantos entoados nos velórios diante do morto, as excelências, e o de cobrirem com 

crepes na primeira semana dos lutos” (CAMPOS, 2004, p. 30). Isso fazia com quem 

viesse acompanhar a família em seus pêsames, se mantivesse na casa durante os 

sete dias de luto, o tempo da visita de cova.    

Resistindo sempre aos acontecimentos de ordem natural e as mudanças 

realizadas por mãos humanas, Trindades foi doada de portas cerradas e assim ela se 

vê definitivamente abandonada: “Aconteceu no tempo em que já se iniciava a Lei 

Nova, com novos costumes, pois o tempo do Rei Velho com seus preceitos findara-

se” (CAMPOS, 2004, p. 84). Essa Lei Nova relatada pela casa é a referência a um 

dos grandes fatos históricos do Brasil, a Proclamação da República em 1889, 

trazendo, consequentemente, o fim da Monarquia. 

Nesse tempo Trindades já sabia, após uma longa existência, que seu descanso 

final estava próximo. Assim como os homens esperam por sua velhice ela também 

teria seu descanso final: “Cada era que atravesso mais enterram-me meus alicerces 

e descem meus pisos com suas pilastras, assim diminuo tal qual os homens quando 

envelhecem” (CAMPOS, 2004, p. 83). A Casa-Grande já não era mais a mesma com 

sua bela estrutura, decoração escolhida e aposentos arejados. Assim como o humano 

é instável em suas ações, a estrutura definhava pouco a pouco ao longo do tempo por 

falta de cuidados. Percebe-se que, no final, faltava-lhe o essencial: “Careço de luz. 

Faz tempo que não se acendem fogueiras. Só dos céus chegam seus lumes que me 

envolvem. Sinto que o tempo que me foi dado já está prestes a se findar” (CAMPOS, 

2004, p. 85).  

Tal como a casa, o espaço do sertão é outro elemento que ganha ares de 

desolamento e modificações: “O sertão não era mais a vastidão de terras sem limites, 

começara a ser demarcado com cercas e arames farpados” (CAMPOS, 2004, p. 84). 

Os espaços de convivência que antes faziam parte da vida dos humanos como 

elementos naturais passam por modificações conforme as transformações culturais e 

sociais. Antigamente, o gado era marcado no lado esquerdo para que assim não 

viesse a se perder, carregando consigo a localização da fazenda; com a demarcação 

dos terrenos e a transformação do sertão “Prevalecia só a marca única do proprietário 

no lado direito da rês” (CAMPOS, 2004, p. 84). 
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Um fator de mudança que veio junto com a modernidade e a instabilidade 

humana foi a intensificação dos roubos. Sem mais ninguém que pudesse manter a 

segurança do espaço de morada, os saqueadores vão aparecendo à procura de 

objetos valiosos, depredando a estrutura centenária da casa; enquanto muitos outros 

cavavam o chão atrás de botijas. Esse “Vasilhame de barro ou de grés em forma de 

garrafa cilíndrica ou bojuda, de gargalo fino e curto”, (Houaiss (2009)), segundo a 

cultura popular, servia para os donos de família esconderem o dinheiro, enterrando-o 

no chão da casa ou em um espaço próximo. “O pior, no entanto, não foi o desgaste 

que o tempo inflige e sim os roubos, às vezes por necessidade, mas quase sempre 

por depredação, ato inerente ao homem, o de ser vândalo” (CAMPOS, 2004, p. 84). 

Essa prática de saqueadores e violação do espaço fechado da casa veio pela 

falta de cuidado e até por abandonos que se constituíam dentro dos períodos de seca 

ou até de forma definitiva. Sobre essa questão, Gilberto Freyre salienta que assim 

como a casa-grande já foi vista como fortaleza, convento, capela e hospedaria, ela 

“foi também banco. Dentro das suas grossas paredes, debaixo dos tijolos ou 

mosaicos, no chão, enterrava-se dinheiro, guardavam-se joias, ouro, valores” 

(FREYRE, 2013, p. 40). Assim, sob a forma de botijas, seus pertences e herança eram 

escondidos por várias gerações e até perdidos definitivamente. Em consonância com 

a cultura do Nordeste, a narrativa mostra que a prática de guardar objetos de valores 

era exercício comum: “A única botija de barro vidrado aqui existente foi usada por um 

dos meus vários donos, que nela escondia as moedas de ouro e patacões de prata 

‘dos ladrões de casa de quem ninguém se livra’, assim afirmava ele com razão” 

(CAMPOS, 2004, p. 84). 

 Sozinha, com o caminhar dos anos, pássaros, besouros, parasitas surgem em 

seu interior, assim como goteiras, na estação das chuvas, causando-lhe manchas e 

empodrecendo ainda mais sua madeira sem préstimo, junto com o aparecimento de 

formigueiros e cupins. O espaço da casa com toda sua fundação de madeiras pesadas 

e cortadas em dia de lua minguante para longa duração, dentro das crenças do seu 

construtor, foi se tornando um espaço sem força e sem vitalidade nas mãos de netos 

e bisnetos após reformas desnecessárias e sem apego à estrutura centenária. 

Vejamos o narrar da Casa sobre o decorrer do tempo e as mudanças em seu interior: 
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Nas minhas telhas, com o passar dos anos, os ventos semearam tufos de 
ervas, espinhentos cardeiros, sementes e parasitas que se enroscam, 
fazendo surgir suas pontas verdes entre elas. [...] As grandes talhas 
arredondadas de barro, que recebiam das bicas de metal não as primeiras 
águas vindas carregadas de impurezas, mas as que as seguiam, estão 
quebradas e as bicas soltas, penduradas sem mais qualquer serventia. 
Continua, no entanto, sem nenhuma mossa minha soleira. 
Junto ao esmoer do tempo surgiram os formigueiros imensos, afofando pisos, 
os montículos de pó dos carunchos e as insaciáveis traças. Os cupins 
comeram vorazes aquelas reformas de madeiras sem préstimo (CAMPOS, 
2004, p. 83-84). 

 

 Dessa forma, o único pensamento que estaria junto à Casa é do seu eterno 

descanso. Passando por transformações tanto internas como externas em relação ao 

aspecto do sertão, a Casa, no início da sua criação, foi avisada pelos Ventos que um 

dia, no solo em que fora construída, reinou ali o mundo das águas e que essas foram 

enfeitiçadas pelos índios cariris, fazendo surgir assim o Sertão. Trindades tinha 

sempre a sensação que um dia essas mesmas águas retomariam seu curso, 

apossando-se do seu leitor nascente: “Meus alicerces foram feitos muito depois que 

a lagoa de águas salinas se evaporou. [...] Certa noite, escutei este fragor e deu-me a 

sensação de que deste mundo marinho, latente, faço parte” (CAMPOS, 2004, p. 11-

12).  

Percebemos que o elemento água é bastante presente em toda narrativa. 

Construída no solo que já fora o mundo das águas, batizada com uma chuva repentina 

de uma hora aberta de seis da tarde, envolvida nas crenças de águas salinas que 

participaram das vidas de seus habitantes e com a sensação que as águas 

retornariam ao seu mundo natural, a narrativa aponta para o fato de que as águas 

apresentam simbolicamente “a soma universal das virtualidades; elas são fons et 

origo, o reservatório de todas as possibilidades de existência [...] A cosmogonia 

aquática correspondem – a nível antropológico – as hilogenias, as crenças segundo 

as quais o gênero humano nasceu das Águas” (ELIADE, 1952, p. 147).  

Em seu descanso final “A casa converteu-se num ser da natureza. É solitária 

com a montanha e com as águas que trabalham a terra. A grande planta da terra que 

é a casa cresceria mal se não tivesse em sua base a água dos subterrâneos” 

(BACHELARD, 1993, p. 41-42). O tempo de Trindades durou alguns séculos. Ao 

findar-se, a Casa encontra-se submersa no mundo das águas de uma bacia hidráulica, 

as mesmas águas aprisionadas do tempo de sua criação e das quais tanto sentia fazer 
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parte; a água da “vida” e que a partir da chuva simbolizou o seu batismo: “Quem sabe 

seja agora o tempo de escutar o que as paredes da Trindades tanto ouviram” 

(CAMPOS, 2004, p. 87).  

Outro ponto que merece ser explorado nessa narrativa de Trindades é o modo 

como a mesma se liga aos moradores que por ela passaram. Nessa parte de nosso 

trabalho, vamos destacar as referências feitas pela casa sobre os seus habitantes e 

seus descendentes, e a ligação que a família, em cinco gerações, possuía com o seu 

espaço doméstico e privado. Daremos destaque, no que se refere às cinco gerações 

de moradores, ao papel que o feminino possui na narrativa.  
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3 E POR FALAR EM PRIVADO... 
 

[...] Não se trata de discutir o espaço do público em 
oposição ao privado, mas de tentar perceber qual a 
natureza do espaço que diferentes grupos sociais 
ocupam. Trata-se, ainda, de interpretar os usos e 
representações que fazem os diversos grupos 
sociais deste espaço. 
(Mary Del Priore, “História do cotidiano e da vida 
privada”) 

 

Quando pensamos no termo privado, logo nos remetemos a expressões como 

fechado, íntimo, família, casa. Entretanto, outros também ganham destaque, como o 

cotidiano, o doméstico, o individualismo. No que se refere à vida privada, notamos 

transformações na sociedade no que se refere, principalmente, ao aspecto família. A 

estrutura familiar passou e ainda passa por modificações que envolvem tanto os seus 

membros, como a forma de pensamento da sociedade que a propaga como instituição 

familiar, dentro de determinado momento histórico.  

Percebemos que o espaço apropriado que abarque, talvez, todas essas 

concepções de privado e de família esteja relacionado ao ambiente da casa, este que 

passa por transformações e contradições junto ao ser humano. O privado da casa-

habitação é visto pelo humano como um espaço individual, aquele que aglomera de 

uma forma bem subjetiva seus pensamentos e sentimentos; o que traduz uma 

construção cultural e social de cada sociedade em sua devida época.  No entanto, 

conforme as mudanças atribuídas ao setor familiar, a casa vem sendo descrita e 

propagada como uma estrutura quase exclusivamente para o feminino, ou seja, assim 

como a rua e o público foi designado para o homem, a casa e o privado ficou para a 

mulher. 

Por isso, as discussões nesse segundo capítulo analisam as representações 

femininas inseridas na narrativa da Casa Trindades em consonância com o seu 

espaço. As mulheres, interligadas por cinco gerações, são passíveis de estereótipos 

dentro de suas representações e tem como espaço privilegiado o da casa, o espaço 

doméstico, o privado; então, abordamos o vínculo que as personagens femininas 

possuem com a Natureza, seus conhecimentos caseiros extraídos da convivência 

com a terra e a preocupação e o cuidado que exercem tanto com a família como com 

o meio em que vive. Esse enfoque do estudo sobre a mulher e o ambiente da casa 
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nos permite discutir como as mulheres são representadas em função da estrutura 

familiar, dando ênfase aos papéis e ações que executaram dentro de um sistema 

patriarcal incumbido às mesmas. 

 

 

3.1 A família e a demarcação do espaço privado 

 

Cenário da vida privada e das aprendizagens mais 
pessoais, tópico das recordações de infância, a 
casa é o sítio de uma memória fundamental que 
nosso imaginário habita para sempre. 
(Michelle Perrot, História da vida privada, v.4) 

 

A estrutura familiar é uma construção social, ou seja, ela representa, conforme 

os padrões e comportamentos de determinadas épocas, a convivência e o 

relacionamento de seus membros dentro da casa e com o meio em que vive. A história 

da família está ligada ao espaço privado e doméstico, independente de que forma e 

conceitos tal espaço é tratado e visto.  

 A Casa, de Natércia Campos, mostra um pequeno recorte de como a família 

sertaneja e sua história é retratada no ambiente nordestino. A estrutura familiar do 

espaço da casa se apresenta extensa com pais, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, 

agregados e serviçais: “Nesta família de tantas gerações vi retornarem em um elo 

inquebrantável: gestos, cor dos olhos, sestros, tom de voz, cismas, sinais, dores nos 

ossos e a inquietante insônia” (CAMPOS, 2004, p. 32). A casa Trindades é a única a 

presenciar atitudes e relembrar semelhanças como fio conducente entre jovens e 

velhos.  

Bruschini e Ridenti (1994), ao pesquisarem sobre conceitos como família, casa 

e trabalho, destacam que no ambiente doméstico são várias as funções que se 

modificam conforme a mudança das sociedades, abrindo espaço para uma plena 

transformação dentro do “modelo” de organização familiar de homem provedor e 

mulher cuidadora. Isso ocorre porque tal instituição sempre se encontrou em 

constante transformação: 

 

No passado, a unidade doméstica confundia-se com a unidade básica de 
produção, toda a família produzia bens e serviços necessários à subsistência 



72 
 

do grupo. [...] Embora não tenha sido perdida ao longo do tempo, a função 
produtora da família assume novas feições e o grupo torna- -se, sobretudo, 
uma unidade de produção doméstica, de soma de rendimentos e de 
consumo. Outra função importante do grupo familiar é a função socializadora, 
que se expressa na formação da personalidade dos indivíduos que nascem 
no grupo e nele são educados. [...] A transmissão de hábitos, costumes, 
valores e padrões de comportamento, ou reprodução ideológica, é também 
uma produção desempenhada pelo grupo familiar. [...] Tal como a família 
brasileira está estruturada, quase sempre cabe à mulher, esposa, mãe e dona 
de casa, a condução desse processo (BRUSCHINI; RIDENTI, 1994, p. 32, 
grifos do autor). 

 

 Dessa forma, podemos perceber que tais funções exercidas no seio familiar 

estão especificamente ligadas a seus sujeitos em determinado espaço no tempo; em 

sua maioria, os do sexo feminino é que eram responsáveis pelo desenrolar e perfeição 

dessas funções em relação ao resto da família. A mulher, no espaço de morada, era 

representada em uma posição restrita que se limitava ao ambiente da casa e criação 

dos filhos. Com o início da divisão das duas esferas – público e privado – e a repartição 

dos grandes cômodos em pequenos quartos com corredores, a mulher e o homem 

passaram a apresentar tarefas diferentes em relação a um novo conceito: o de 

domesticidade19. 

Percebemos em A Casa que homens e mulheres exercem tarefas e trabalhos 

distintos; e que as casas-grandes do sertão mantinham entre os da família, 

empregados, amas e mucamas como apoio aos afazeres domésticos e aos tratos com 

a terra. Enquanto os homens saíam em busca do sustento da família por parte do seu 

trabalho braçal e dos seus serviçais, as mulheres permaneciam em casa com seus 

bordados, comidas e limpezas.  

Um ponto retratado quase sempre por Trindades em relação às mulheres da 

casa é a forte ligação que exerciam com a terra. Em muitos momentos nos é 

repassado o contato que as mulheres exerciam em comunhão com a Natureza. Em 

casos, como o do pasto de plantações, somente elas tinham a missão de entrarem 

para conservar e colher: “[...] fizeram a arredondada secreta, de entrada sinuosa, para 

uso só das mulheres, cercada de faxina em pé, onde plantaram, para melhor vedarem, 

                                                             
19 Conceito assumido pela sociedade como sendo uma ajuda para a possível diferenciação entre 
espaço privado e espaço público. A casa deixa de ser vista somente como um local de trabalho e passa 
a adquirir uma preocupação de extrema importância com o ambiente familiar. A expressão de caráter 
público que antes a casa mantinha foi substituída por uma vida mais privada e caseira (RYBCZYNSKI, 
1996).  
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a trepadeira do melão-de-são-caetano, de sementes avidamente procuradas pelos 

pássaros, únicos espiões...” (CAMPOS, 2004, p. 9).  

A Casa destaca que as mulheres “Tinham por costume bater a vara fina do 

marmeleiro nas árvores para que as folhas secas se desprendessem, antes de 

mandar varrer o chão da horta e do pequeno jardim ao lado da capela” (CAMPOS, 

2004, p. 27); como também o cuidado com a terra estava imbricado em função da 

criação dos filhos. Mães, esposas, noras e amas detinham do mesmo destino quando 

se tratava da existência dos próximos descendentes:  

 

Criei meus filhos com zelo, do mesmo jeito que cuidei das minhas árvores. 
Enfiava ferro nas minhas fruteiras, colocava pedras nas asas da forquilha de 
frágeis remos para enrijecê-los, podava os galhos parasitas para elas 
florescerem e darem boa carga de frutos. Minha tenção fazer o melhor para 
meus filhos (CAMPOS, 2004, p. 47). 

 

 Esse meio de divisão entre os trabalhos feminino e masculino é também 

percebido entre o que seria o espaço privado e o espaço público. Como mesmo nos 

mostra Algranti (1997), a distinção clássica entre esses dois espaços no Brasil só nos 

é apresentada no final do século XVIII e início do século XIX. Antes, em pleno período 

colonial, vivia-se na mistura de ambos os espaços, não se era possível delimitar ainda 

tais limites no meio familiar. Isso não quer dizer que homens e mulheres já não 

apresentassem possíveis distinções em relação aos “seus espaços” dentro da 

convivência em família e na sociedade.  

Escritores e historiadores descrevem que as mulheres sertanejas ocupavam-

se em espaços que as separavam dos homens e, assim, exerciam suas tarefas 

ligadas ao espaço doméstico da família. As tarefas eram assim executadas conforme 

a mudança de significado que o ambiente doméstico ia se manifestando na 

convivência e no pensamento de cada gênero; “[...] Se para o homem, a casa era um 

local para se receber amigos, tratar de negócios e hospedar viajantes; para a mulher 

significava um lugar de recolhimento” (VIEIRA JR., 2004, p. 144). 

Todavia, era tanto no interior desse ambiente, como fora dele, que as mulheres 

também planejavam e realizavam suas tarefas diárias visando o bem estar da família. 

Na verdade, tais situações se referem, uma parte, às famílias abastadas, nas quais 

suas mulheres não precisavam executar trabalhos fora de casa e nem serem vistas, 

ao contrário de muitas famílias pobres em que suas mulheres tinham como missão 
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também o sustento da casa com sua produção doméstica; elas eram costureiras, 

rendeiras, fiandeiras e cozinheiras. 

 Dentro da Trindades nos são apresentadas várias mulheres e suas tarefas. As 

mães e noras fiavam e bordavam com suas filhas e cuidavam do resto da prole: “Foi 

nessa época que Eugênia começou a lhe ensinar a bordar. [...] Agora era Ana que 

procurava a mãe para trabalharem juntas, naqueles miúdos pontos de cruz” 

(CAMPOS, 2004, p. 62), enquanto amas, mucamas e cozinheiras realizavam 

trabalhos mais pesados como a limpeza da casa, a alimentação da família e a 

manutenção da horta: “Boa mão possuía a velha Josefa, tanto no sal, nos temperos 

como no trato de suas aves de capoeira que se multiplicavam. [...] Ela dizia que era 

preciso ter ‘boa cabeça’ para que tudo desse certo e não dar o enguiço” (CAMPOS, 

2004, p. 68). 

 Já os homens da família mandavam no encaminhamento econômico e braçal 

da fazenda. Donos e empregados trabalhavam na lida com a terra e alguns até 

possuíam “artes de ofício” como forma de complementação nas despesas da casa. A 

própria Trindades cita como exemplo um dos empregados, um artesão, marido da 

cozinheira da família, e Custódio, um dos filhos do dono da casa: 

 

O meu velho tinha ofício de arte, ele comprava a madeira na árvore branca, 
a tabebuia, ainda plantada dentro da mata. Nas suas mãos, com o auxílio de 
um pequeno serrote e quicé, aquela madeira, macia e alva, transformava-se 
em tamancos para todos os tamanhos de pés (CAMPOS, 2004, p. 47).   
 
Custódio crescera. No trabalho braçal ia até a exaustão, mas não conseguia 
dar término quando começava uma tarefa, uma empreitada. [...] houve uma 
época em que o trabalho pesado sob o jugo do pai deu a Custódio limites e 
muitos pensaram que tudo fora uma fase ruim, agora vencida pelo homem 
que nele surgira (CAMPOS, 2004, p. 49). 

 

  Toda essa separação de tarefas em relação a homens e mulheres como 

também a distinção dos espaços que ambos os sexos ocupavam são explicitadas em 

trabalhos e pesquisas que abordam o período colonial como fonte de análise. No 

entanto, devemos explicitar que mesmo os espaços público e privado ainda não 

fossem compreendidos nesse período, algumas habitações sertanejas detinham de 

espaços “privados” para suas mulheres, ou seja, os homens da família preparavam 

espaços específicos para que as mulheres realizassem suas tarefas manuais e assim 

ficassem longe dos olhares alheios de viajantes e vendedores. Nas palavras de Vieira 
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Jr. é ressaltado que o ambiente da casa em determinados lugares do sertão se 

dispunha a ser tanto um local íntimo para a família como também hospedagens para 

possíveis viajantes: 

 

No que tange à vida nas residências cearenses o que é conhecido hoje como 
privado, não estava polarizado como um suposto público, mas se misturava 
e muitas vezes emergia não em determinados lugares da casa, mas sim em 
vários momentos da lida diária dos habitantes do domicílio. As 
representações dos lares cearenses oscilavam entre ser ou não a casa lugar 
diretamente associado à família (VIEIRA JR., 2004, p. 119). 

 

 Em meio à narrativa da Casa é destacada junto a sua memória uma visita 

constante e sempre esperada ao redor de suas dependências: o passador de gado. 

Figura permanente na história de alguns moradores da família, o velho passador de 

gado chega a Trindades como conhecedor das crenças e da terra do sertão. Ele, 

assim como outros viajantes nordestinos, resolve pernoitar e até descansar alguns 

dias para dar continuação a sua peleja: “O velho passador de gado demorou aqui na 

Trindades alguns dias. [...] Certa madrugada, já no amiudar do galo, o velho saiu 

levando a farinha de mandioca que ele trouxera, guardada no caixote de cumaru, a 

fim de pagar uma promessa” (CAMPOS, 2004, p. 43).  

O passador era uma figura muito respeitada por entre os sertões porque trazia 

como missão conduzir o gado das fazendas às feiras e mercados, e possuía uma 

inteligência invejável de achar água nas imensas travessias perigosas (Cf. 

CASCUDO, 2001). Na narrativa é o conhecimento do passador de gado que diz aos 

sertanejos se vai ser ano de chuva ou de seca, e sua manifestação era respeitada: 

“Contava ele que ao caírem as primeiras águas, se elas enchessem a marca da 

pegada humana, [...] era certo que ele as mandaria descer das nuvens. Este ano não 

acontecera, nem sequer empoçara a cova do pé” (CAMPOS, 2004, p. 21). 

Sendo ano de seca ou não, os moradores da zona rural precisavam realizar 

tarefas para a continuidade do seu sustento e sobrevivência de todos. Muitas 

mulheres produziam doces, moíam, trançavam e faziam diversos tipos de alimentos 

como forma de produção alimentar. Os alimentos preparados, consumidos e até 

vendidos representam uma das grandes contribuições das mulheres em consonância 

ao meio doméstico, como também demonstram a ligação que elas possuíam com a 

terra e a maneira correta de extrair dela o seu melhor alimento. 
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Na citação anterior percebemos que o velho passador de gado levava consigo 

nas suas viagens um punhado de farinha de mandioca. Esta iguaria sertaneja sempre 

esteve na cozinha e no paladar dos nordestinos: “[...] O alimento principal da dieta dos 

colonos foi durante muitos séculos a farinha de mandioca, preparada de inúmeras 

formas – bolos, beijus, sopas, angus –, misturada muitas vezes simplesmente à agua, 

ou ao feijão e às carnes, quando havia” (ALGRANTI, 1994, p. 124). De acordo com 

Capistrano de Abreu, nos primeiros séculos da colônia, tinha-se que se descobrir o 

que tirar da terra em forma de comida para o seu próprio sustento; tempos depois os 

grandes clássicos da cozinha nordestina permaneceram nas mesas cearenses: 

 

No começo nada se plantava, julgando o terreno estéril; mais tarde introduziu-
se o feijão, o milho, a mandioca e até a cana. São ainda hoje três épocas 
alegres do ano sertanejo: a do milho verde, a da farinha e a da moagem. Do 
milho seco, quase exclusivamente reservado para os cavalos, só se utilizava 
torrado ou feito pipoca, transformado no raro cuscuz ou no insípido aluá. O 
milho verde, cozido ou assado, feito pamonha ou canjica (no sentido do Norte, 
muito diverso do Sul), o milho verde durante semanas tirava o gosto das 
outras comidas. A farinhada com a farinha mole, os beijus de coco ou de 
folha, as tapiocas, os grudes etc., as cenas joviais da rapagem de mandioca, 
representavam dias de convivência e cordialidade. A moagem era a cana 
assada, a garapa, o alfenim, a rapadura, o mel de engenho (ABREU, 1998, 
p. 203). 

 

 Em relação a toda essa produção e colheita de tais alimentos, as mulheres 

sempre foram as grandes trabalhadoras. Educadas para o casamento e para manter 

o bom funcionamento doméstico da casa, elas realizavam também inúmeras tarefas 

na produção caseira. A preparação de alimentos, na maioria das vezes, acontecia 

dentro das cozinhas por intermédio das mãos femininas. De índias, às negras e 

portuguesas, todas trouxeram consigo grandes contribuições em relação à arte de 

fazer: 

 

Se a mulher desempenhou em todas as civilizações o papel de provedora de 
alimentos da família e de responsável pela organização doméstica, nos 
primeiros tempos da colonização, em virtudes da falta de mulheres brancas, 
as índias assumiram seu lugar ensinando a socar o milho, a preparar a 
mandioca, a trançar as fibras, a fazer redes e a moldar o barro. Nos séculos 
subsequentes, as portuguesas uniram-se a elas para comandar as grandes 
vivendas rurais e tiveram como aliadas as escravas negras. No espaço do 
domicílio, e no que toca aos costumes domésticos, a figura feminina ganhou 
destaque [...] (ALGRANTI, 1997, p. 120).   
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 Um outro costume doméstico praticado nas casas do sertão nordestino que 

envolviam tanto homens como mulheres é o cuidado com os doentes a partir de rezas 

e da medicina popular. Entre as gerações dos moradores de Trindades essa prática 

era bem executada, até porque a crença no poder da cura vindo da terra e das mãos 

de pessoas “abençoadas” era uma das convicções positivas que o povo exaltava a 

partir da fé. Na narrativa da Casa é destacada a personagem Bento, que fora 

afortunado de poderes de cura por ter chorado no ventre da mãe, predizendo o futuro. 

Bento sempre era requisitado quando alguém se mostrava enfermo, ele “fazia suas 

orações ao redor do doente. Dizia que rezar em volta tem mais força, já que começo 

e fim possuem a mesma soberania” (CAMPOS, 2004, p. 16, grifo do autor). Bento, em 

algumas situações, pronunciava frases que para muitos se tornavam ditados 

populares, entre elas destacamos uma: “A doença é uma lembrança de Deus. Quem 

não adoece não se conhece. Deus querendo, água fria é remédio” (CAMPOS, 2004, 

p. 16); ou seja, na acepção do curandeiro, só Deus e a fé são os verdadeiros remédios. 

 A mesma situação podemos encontrar com a velha Josefa que serviu algumas 

gerações com suas rezas. Cozinheira e benzedeira, ela um dia fora chamada para 

rezar em Bisneto, um dos donos da casa, contra a doença do cobreiro que lhe causava 

muitas dores e inúmeras bolhas. Dissera ele: “– Use suas artes de mandinga, minha 

velha, mas livre-me deste cilício de agudas farpas em mim encravado dia e noite” 

(CAMPOS, 2004, p. 70), no entanto já era tarde demais até para as rezas da velha 

Josefa: “– Meu filho, se você me tivesse mandado buscar quando ele apareceu teria 

rezado e lhe curado. Agora é tarde, já secou a peçonha ofendendo os nervos” 

(CAMPOS, 2004, p. 70). 

 Sobre essas “artes de curar” o folclorista Câmara Cascudo destaca, no 

Dicionário do Folclore Brasileiro (2001), o verbete medicina popular como uma prática 

que vem de tempos primitivos. No Brasil, a crença em animais, plantas e raízes da 

terra, bem como a esperança em rezas, orações e benzeduras constituem a junção 

dessas práticas entre índios, negros e portugueses; cada qual contribui para que tais 

costumes de fazer e tomar “remédios do mato” fossem definitivamente inseridos na 

vida dos colonos brasileiros. Cascudo ressalta ainda que os “remédios do mato”, tão 

difundidos ainda em grande parte do Brasil, são de origem portuguesa e tais 
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representam uma cultura popular de fórmulas e crendices que valorizam os recursos 

locais de quase cinco anos de uso e praticantes. 

 Já Algranti (1997) destaca que nos primeiros séculos de vida no Brasil a falta 

de médicos e cirurgiões era bem constante, ou seja, morria-se com facilidade e em 

grandes proporções. A partir daí, as pessoas passaram a acreditar e praticar 

medicamentos com plantas e raízes, envolvidos com rezas e orações. Curandeiros e 

rezadeiras eram requisitados sempre que um mal assolava a vida de alguém da 

família:  

 

Remédios e mezinhas caseiras eram administrados pelas mulheres da casa, 
apoiadas nos conhecimentos de uma mucama mais experiente, ou pelos 
curandeiros, que sofreram nas malhas da Inquisição sob a acusação de 
praticarem sortilégios e feitiçarias. [...] E não foram poucas as doenças que 
assolaram os colonos, desde as mais corriqueiras, como indigestão, diarreia 
e picadas de vários insetos ou répteis, mas também a sífilis, a febre amarela, 
a varíola (ALGRANTI, 1997, p. 127). 

 

 Em relação aos doentes e mortos de um seio familiar, como na narrativa em 

destaque, as mulheres eram também as grandes responsáveis pelos cuidados e 

preparatórios do corpo para o velório e o sepultamento. Já se foi mencionado no 

capítulo anterior como os habitantes de Trindades se comportavam em relação à 

morte e aos mortos por meio das crenças e superstições do povo nordestino, agora 

complementamos que as práticas que envolviam desde as orações aos doentes até o 

sepultamento dos mesmos eram exercidas, essencialmente, por ações femininas, 

fossem elas patroas, amas, negras ou mucamas. 

 As mulheres da casa realizavam todo um ritual antes e depois da morte que 

marcava o costume da época em relação à cultura de um povo. Uma delas, a Tia 

Alma, muito devota, sempre realizava determinada ação: “Assim rezara quando o 

rapaz, filho caçula e predileto do irmão, se findara com uma dor do lado, vômitos e 

febres. Fora ela quem tirara do oratório a vela e a colocara na mão do sobrinho na 

noite em que ele morreu” (CAMPOS, 2004, p. 30). Assim foram realizados por várias 

gerações de mulheres os rituais de morte que, na narrativa de Trindades, são 

descritos sempre com a ajuda de rezas e orações que abarcam a crença popular.  

 Até aqui compreendemos que homens e mulheres realizam tarefas distintas 

quando se tratavam de ambientes e espaços estabelecidos para cada sexo. A 
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sociedade em si, conforme a cultura de separar e ditar comportamentos e olhares para 

ambos os indivíduos – macho e fêmea –, por muito tempo estabeleceu a supremacia 

de um em relação ao outro. Em função disso, conforme as mudanças na sociedade, 

as práticas femininas fizeram com que a divisão entre os gêneros fosse discutida mais 

concretamente. Mary Del Priore lança-se nessa questão entre a possível distinção de 

espaços femininos e masculinos dentro das esferas sociais: 

 

Relações entre história e cotidiano percebem-se também nas práticas 
femininas da vida privada diária. [...] a fundamental é a divisão entre homens 
e mulheres, vinculando os primeiros em “chefes de família”, e fixando as 
mulheres à esfera doméstica enquanto mães de família. É pela emergência 
da figura materna e das tarefas e comportamentos ligados a este novo papel 
feminino que se fará pressão sobre as mulheres para aprisioná-las na família. 
Essa pressão exercida sobre as populações femininas levou não apenas à 
transformação de uma função biológica em uma função social, mas conferiu, 
ainda, um sentido mais rigoroso à divisão sexual, instaurando entre os sexos 
uma nova relação social ancorada na automatização relativa dessas duas 
esferas (1997, p. 388-389). 

 

 Homens e mulheres aparecem então inseridos em posições diferentes de 

poder: eles, responsáveis pela produção e inseridos no espaço público; elas, 

detentoras da reprodução e responsáveis pelo seio familiar em pleno espaço privado. 

Todavia, o esforço cotidiano do trabalho doméstico feminino, executado no âmbito 

familiar e de cunho particular, apesar de estabelecer também um trabalho social, 

passa a ser reconhecido como não trabalho: “Assim, o trabalho que a mulher executa 

no interior do lar não lhe confere autonomia; não é diretamente útil à coletividade, não 

desemboca no futuro, não produz nada” (BEAUVOIR, 1967, p. 209); ou seja, 

destinado à mulher como uma tarefa individual e pessoal do seu sexo. 

A importância dada ao trabalho doméstico nunca foi realmente estabelecida, 

ou seja, as mulheres sempre trabalharam em casa e ao lado de seus maridos; mas o 

trabalho doméstico, apesar de essencial na vida das pessoas e para o 

desenvolvimento familiar, neste contexto, é invisível:  

 

As mulheres sempre trabalharam. Seu trabalho era da ordem do doméstico, 
da reprodução, não valorizado, não remunerado. As sociedades jamais 
poderiam ter vivido, ter-se reproduzido e desenvolvido sem o trabalho 
doméstico das mulheres, que é invisível. Nem sempre as mulheres 
exerceram ofícios reconhecidos, que trouxessem remuneração. Não 
passavam de ajudantes de seus maridos, no artesanato, na feira ou na loja 
(PERROT, 2012, p. 109).  
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No livro Tecendo por trás dos panos (1994), Rocha-Coutinho debate e 

exemplifica bem esse tipo de mulher da vida privada, essa subordinada por toda uma 

história e julgada pelo discurso social, primeiramente, de homens. Nas palavras da 

estudiosa: 

 

Aos homens passa a caber o espaço público da produção, das grandes 
decisões e do poder, às mulheres é, então, atribuída a responsabilidade da 
reprodução, em todas as suas formas, no seio da família. Seu trabalho como 
“reprodutora” é naturalizado e à mulher passa a caber a execução e a 
supervisão de uma série de tarefas conhecidas como “trabalho doméstico” 
que se realizam no âmbito da unidade familiar. Apesar destas atividades 
serem trabalho social, na medida em que satisfazem uma necessidade da 
sociedade – a reprodução presente e futura da força do trabalho –, elas estão 
organizadas de maneira individual e privada, o que permite que se lhes 
atribua um caráter de não trabalho (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 32-33). 

 

A autora ainda complementa que o trabalho doméstico isola a mulher dentro do 

seu espaço privado, afastando-a mais ainda do espaço público e levando-a a viver 

somente para os outros que, com o seu confinamento, seriam essenciais para sua 

“libertação”. Admite que o confinamento da mulher à esfera doméstica, mesmo com 

toda a existência de diferenças biológicas, é antes de tudo um condicionamento pelo 

elemento social e não só pelo biológico. Um biológico que, em grande parte das vezes, 

é visto como frágil e incapaz. 

Tal fragilidade biológica associada à mulher é discutida por Simone de Beauvoir 

no seu livro O Segundo Sexo, ao declarar que: “Ninguém nasce mulher: torna-se 

mulher” (1967, p. 09). De acordo com a escritora e filósofa existencialista, nenhum 

destino biológico pode instaurar para a mulher um espaço “aprisionador” em meio à 

sociedade; mulheres e homens nascem livres, no entanto, é a civilização que se 

encarrega por dar-lhes espaços e poderes diferentes. Antes mesmo de uma discussão 

que carrega em si a diferença biológica como algo natural, tem-se por trás um discurso 

que é inteiramente social.  

Sabe-se que há detalhes e acontecimentos na história da humanidade, em 

relação à vida das mulheres, que em grande maioria estão guardados, escondidos e 

esquecidos, e precisam ser resgatados, pesquisados e analisados. As mulheres 

apresentadas na narrativa em análise são exemplos de trabalhos femininos exercidos 

junto a sua família. Elas são as personagens em destaque em todas as gerações, ou 
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seja, assim como na citação anterior de Perrot, as mulheres d’A Casa exercem seus 

papéis para o crescimento e realização de todos os familiares. Nosso intuito não é 

equipará-las aos homens da narrativa e muito menos colocá-las em um patamar 

maior, e sim tornar em evidência a importância de seus papéis, suas ações e seus 

cuidados para toda uma construção familiar. São mulheres que passam pelas dores 

do parto, que se relacionam entre si e o ambiente em que vivem para que seus 

descendentes possam permanecer/retornar à casa materna em contato com suas 

raízes familiar, mística e subjetiva. 

 

 

3.2 A memória do feminino nas fronteiras da casa 

 

A casa deixara de ser meramente um abrigo 
perante os elementos da natureza, uma proteção 
contra o invasor – apesar destas terem continuado 
sendo funções importantes –, e tornara-se o 
ambiente para uma unidade social e compacta: a 
família. 
(Witold Rybczynski, Casa: pequena história de uma 
ideia) 

 

Um fator importante nas mudanças a partir do século XVII, com a presença 

definitiva da mulher em meio ao ambiente familiar e doméstico, foi em relação à 

feminização da casa. A representação da casa como espaço marcadamente feminino 

é um tema atualmente bastante conhecido e pesquisado pelos estudos literários; 

todavia, por longo tempo, foi a voz masculina a grande responsável por escrever e 

repassar entre as letras a vida das mulheres em tal espaço privado e como tais eram 

vistas e deveriam se comportar em meio à sociedade. 

Diante do cenário de representações pelas quais passaram as mulheres 

nesses últimos séculos, redefinindo seu papel social, econômico e político, torna-se 

impossível não pensar que as vozes femininas, sendo elas escritoras e/ou 

personagens, não repercutissem na literatura e nos discursos delas mesmas. Tais 

discursos estão imbricados em sua literatura de autoria feminina20, nas quais as 

                                                             
20 Ver em livros de Elódia Xavier como, por exemplo: Tudo no feminino: a mulher e a narrativa brasileira 
contemporânea, de 1991; e Declínio do patriarcado: a família no imaginário feminino, de 1998. 
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mulheres estão sendo representadas pelo olhar do seu próprio sexo, sem amarras e 

com voz.  

A escritora e a pesquisadora Elódia Xavier, já citada anteriormente com seu 

trabalho A casa na ficção de autoria feminina (2012), escolheu um número 

considerável de narrativas que trazem em seu interior a imagem da casa, tanto como 

morada como refúgio do imaginário feminino. Baseando-se em estudiosos que 

abordam o tema e a partir de uma extensa análise, Xavier apresenta a autoria feminina 

em suas respectivas ficções, dando-lhe, assim, características próprias da casa. Um 

ponto defendido pela pesquisadora é que o espaço da casa, além de ser uma 

construção de tijolos, se mostra também um espaço místico, simbólico e, 

exclusivamente, representativo em relação às histórias das mulheres.   

 No corpus apresentado, que abarca narrativas do século XIX até o século XXI 

de autoras brasileiras, Xavier nos apresenta as várias transformações que o ambiente 

da casa sofreu entre os séculos junto com as personagens femininas: 

 

Vimos como o romance de Júlia Lopes de Almeida, praticamente publicado 
na virada do século XIX para o XX, representa a casa ainda bem próxima do 
espaço doméstico grego. [...] Nos textos do século XX, a casa ora é 
acolhedora, sedutora, relicário, rediviva, fortaleza, protetora (topofilia), e ora, 
na mesma proporção, couraça, jaula, prostituta, da infância (topofobia). No 
século XXI, a proporção se altera substancialmente, sendo as representações 
topofóbicas em maior número do que as topofílicas. Aqui acontece um 
fenômeno interessante, típico da pós-modernidade. A casa ou é provisória ou 
ausente, ou são muitas (2012, p. 162-163). 

 

 Como já havíamos comentado no capítulo anterior, a obra A Casa, de Natércia 

Campos, também entrou para a lista de narrativas estudadas pela escritora, sendo a 

casa Trindades representada como a casa-testemunha, aquela em que tudo vê, 

escuta e presencia. A casa-testemunha de Natércia se encaixa entre as narrativas do 

século XX, em que retrata o espaço como uma representação topofílica, o mesmo 

citado por Bachelard em relação ao ambiente da casa. 

 Com uma vida longa em que se concentra, em suas dependências, cinco 

gerações, a casa do romance em análise não possui um tempo cronológico. Sua 

estrutura modica-se conforme a mudança histórica da vida de seus habitantes; no 

entanto, sua memória permanece intacta, como em um círculo de memórias, que são 
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tanto individuais como coletivas, marcando, assim, a junção de existência no tempo-

espaço.  

 Trindades possui uma memória em que transita entre o passado distante e um 

passado mais próximo ao final da narrativa, relatando os nascimentos e mortes abaixo 

do seu teto. Sua memória de espaço se mistura com a memória dos humanos como 

fonte primordial para a “memória viva” entre as gerações, porque, assim como relata 

Jacques Le Goff, a memória é pensada “como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas” (1990, p. 224). 

 Tais impressões ou informações guardadas na memória da casa é a sua 

própria existência enquanto morada. Sua estrutura e seus cômodos, assim como seus 

móveis e objetos, estão impregnados de lembranças coletivas e individuais tanto suas 

como de seus habitantes. Vejamos o que nos fala Maurice Halbwachs sobre tal 

assunto: 

 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas 
pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 
estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em 
realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam 
lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e 
em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem (1990, p. 26). 

 

 Essa quantidade de pessoas em que Halbwachs faz referência está ligada a 

momentos quando estamos sozinhos fisicamente, mas acompanhados pela presença 

de outras pessoas a partir de seus feitos. Na citação anterior, o sociólogo dá um 

exemplo de quando vamos conhecer determinada cidade, podemos até estarmos 

sozinhos em determinados momentos, porém estamos sempre acompanhados pela 

existência das pessoas que fizeram e fazem parte daquele lugar como: um arquiteto 

de determinadas moradias e prédios; um historiador que nos apresenta a história do 

lugar; um pintor que consegue assimilar a beleza da natureza e dos edifícios históricos 

do local; um comerciante que trabalha e sustenta, indiretamente, a vida diária daquela 

cidade. Ou seja, somos puxados a perceber diversos pontos de vistas de pessoas que 

não precisam estar ao nosso lado fisicamente: “Em todos esses momentos, em todas 

essas circunstâncias, não posso dizer que estava só, que refletia sozinho, já que em 
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pensamento eu me deslocava de um tal grupo para outro” (HALBWACHS, 1990, p. 

26), mas nos acompanha em nosso caminhar sobre o conhecimento que pretendemos 

recolher. 

 Podemos relatar dessa forma que, assim, a memória individual da casa 

Trindades é construída a partir da memória coletiva de seus moradores. Toda sua 

estrutura está impregnada de lembranças que parte do seu primeiro dono até o 

caminhar de gerações. A longevidade da casa enquanto espaço de morada e 

convivência é remetida a uma voz que pode ser considerada como feminina por 

representar características de mãe protetora, mulher sertaneja e um olhar específico 

às mulheres da própria casa e as suas situações, responsável pela proteção dos seus 

a partir dos conhecimentos sobre a história e os mitos do sertão, bem como das 

atitudes e aprendizados de seus habitantes, principalmente, as mulheres. Vejamos o 

que nos diz Perrot sobre as práticas da memória feminina: 

 

[...] os modos de registro das mulheres estão ligados à sua condição, ao seu 
lugar na família e na sociedade. O mesmo ocorre com seu modo de 
rememoração, da montagem propriamente dita do teatro da memória. Pela 
força das circunstâncias pelo menos às mulheres de antigamente, e pelo que 
resta de antigamente nas mulheres de hoje (o que não é pouco), é uma 
memória do privado, voltada para a família e o íntimo, os quais elas foram de 
alguma forma delegadas por convenção e posição. [...] A memória das 
mulheres é verbo. Ela está ligada à oralidade das sociedades tradicionais que 
lhes confiava a missão de narradoras da comunidade aldeã (1989, p. 15). 

 

 As mulheres antigas carregavam consigo a missão de repassar as histórias por 

meio de sua oralidade, ou seja, elas detinham a palavra. Tal palavra tinha como 

registro a memória de gerações com a finalidade de assim perdurar. Perrot ainda cita 

que essa memória feminina permaneceu viva pela maior longevidade das mulheres 

nos últimos séculos, já que muitas adoeciam e morriam muito cedo.  

 Já Clarissa Pinkola Estés, em A ciranda das mulheres sábias, com uma 

linguagem mágica que se compara às histórias antigas ao pé da fogueira, destaca que 

“O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres de todas as idades e se manifesta 

sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher” (2007, p. 10); no entanto, 

é na imagem da grande avó que o aprendizado se manifesta mais claramente. É na 

imagem de mulher mais velha que está relacionado toda uma tradição de memória e 

trabalho. A essa mulher mais velha podemos relacionar a figura da Casa que é 
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retratada como aquela que presencia e possui a memória a seu favor, e que mantém 

uma preocupação de “lançar luz” às outras mulheres que permanecem em seu interior.  

 Em relação às personagens femininas na narrativa, já se enquadram nesse 

novo mundo da longevidade feminina, e a memória perdura dentro do seio familiar. As 

várias mulheres descritas possuem um vínculo forte com a casa, a família e a 

natureza. Por gerações as mulheres se mantêm à frente nos cuidados dos filhos, na 

arrumação da casa e na plantação e colheita da terra. Uma delas, tia Alma, que viveu 

por quase um século, “Mondava as ervas daninhas das latadas, dos canteiros e 

desramava os galhos secos e as parasitas dos arbustos com uma pequena quicé” 

(CAMPOS, 2004, p. 27). A geração de cinco mulheres são maioria em toda existência 

de Trindades, que reserva para elas espaço principal para suas vidas, seus olhares, 

suas vozes e suas preocupações. 

 Todas as mulheres que habitam os limites da casa possuem ações e 

estratégias de vivência que, no decorrer de cada descendência, representam, assim, 

a multiplicidade de figuras femininas. Estas sempre estiveram ligadas às práticas de 

valores executados ao meio doméstico, onde conceitos como intimidade, privacidade, 

domesticidade e privado estão imbricados aos espaços de habitação. A casa que 

antes era vista somente como abrigo passa então a ser tratada como espaço de 

convivência e de crescimento familiar, principalmente com a ajuda e o olhar do 

feminino, ou seja, das mãos daquelas que por muito tempo não estiveram em 

evidência. Sobre esse assunto, Witold Rybczynski assim comenta: 

 

A casa não só estava ficando mais íntima, como também estava adquirindo, 
neste processo, uma atmosfera especial. Ela estava se tornando um lugar 
feminino ou, pelo menos, um lugar sob o controle feminino. Este controle era 
palpável e real. Ele ocasionou a limpeza e a imposição de regras, mas 
também introduziu algo na casa que não existia antes: a domesticidade. 
A domesticidade é um conjunto de emoções sentidas, e não um único 
atributo. Ela está relacionada à família, à intimidade, à devoção ao lar, assim 
como a uma sensação da casa como incorporadora – e não somente abrigo 
– destes sentimentos. [...] Se a domesticidade foi uma das principais 
conquistas da Era Burguesa, [...] ela foi, acima de tudo, uma conquista 
feminina (1996, p. 85). 

 

 A relação que a mulher apresenta com o ambiente da casa está estritamente 

ligada ao espaço privado, que, por sua vez, também está ligada a estereótipos que 

desde o período colonial brasileiro são descritos e reproduzidos ao longo do tempo. 
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Tipos como “sexo frágil”, “submissas”, “rainhas do lar”, “reclusas”, “passivas” são 

algumas características, de muitas, que foram incutidas às mulheres junto ao 

imaginário dos brasileiros e propagadas pela historiografia como descrições que 

abarcavam a realidade feminina no Brasil. Todavia, historiadores, sociólogos, 

antropólogos etc., refutaram tais características/descrições femininas como as únicas 

existentes. Com novos olhares sobre a historiografia e, principalmente, estudos a 

favor de inúmeros meios de pesquisas que resgatem as mulheres dos locais fechados 

onde sempre estiveram situadas, pesquisadores defendem discutir a História das 

mulheres, enfim, a multiplicidade de papéis femininos e sua relação com o mundo.  

 Leila Mezan Algranti, em sua tese “Honradas e Devotas” (1992), defende que, 

ao exemplificar as mulheres em estágio de reclusão, não tende a ressaltar a 

dominação masculina sobre elas, e sim privilegiar as ações e os papéis que as 

mesmas desempenharam em meio à sociedade, porque a reclusão feminina, 

doméstica e institucional, precisa ser vista também como fator importante para a 

época e ser bem contextualizada: 

 

Portanto, privilegiar na análise alguns aspectos da reclusão feminina na 
Colônia não significa ignorar a ação das mulheres na sociedade e a 
importância dos papéis que desempenharam. Trata-se, ao contrário, de 
retomar e reequacionar uma discussão que insiste em apresentar uma 
imagem feminina polarizada. De um lado, apresenta-se a mulher reclusa e 
submissa; de outro, mulheres independentes não estigmatizadas nos papéis 
de mães e esposas subjugadas. É preciso explorar essas imagens, matizá-
las um pouco mais e contextualizá-las (ALGRANTI, 1992, p. 69). 

 

 O mundo do feminino fora ou dentro da casa é cheio de subjetividade onde o 

olhar vindo de uma mulher em relação às outras mulheres é um olhar de visibilidade 

e de sujeito em função de sua família. Falar de mulheres a partir da visão de uma 

mulher-escritora é não estigmatizá-las com marcas de um tempo em que o poder de 

um sexo dominava o outro, e sim contextualizá-las, como mesmo nos lembra Algranti 

(1992), em uma História que também é sua e que suas ações também “moveram 

moinhos”. 

  Abordar as personagens femininas na ficção é relacioná-las a uma época de 

determinado lugar em que as imagens femininas são tão essenciais e importantes 

quanto às masculinas. A tradição nos apresenta um mundo feminino envolvido em um 

espaço fechado já designado, com papéis estabelecidos e ordens para serem 
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seguidas; todavia, se a mulher foi resignada ao espaço privado de uma casa, ela foi 

capaz de exercer e de comandar assim como seu sexo oposto. Nas palavras de 

Gilberto Freyre, destacamos a presença forte e de mando que algumas mulheres 

realizavam junto ao seu marido: “Ainda assim, houve figuras magníficas de mulheres 

criadoras, dentro dos sobrados, como no interior das casas-grandes” (2004, p. 208). 

Há casos onde muitos homens não tinham “pulso firme” para administrarem suas 

terras e seus criados e/ou precisavam se ausentar de suas moradas, e suas mulheres 

– as matriarcas – eram quem detinham o poder: 

 

Mas através de toda a época patriarcal – época de mulheres franzinas o dia 
inteiro dentro de casa, cosendo, embalando-se na rede, tomando o ponto dos 
doces, gritando para as molecas, brincando com os periquitos, espiando os 
homens estranhos pela frincha das portas, fumando cigarro e às vezes 
charuto, parindo, morrendo de parto; através de toda a época matriarcal, 
houve mulheres, sobretudo senhoras de engenho, em quem explodiu uma 
energia social, e não simplesmente doméstica, maior que a do comum dos 
homens. [...] Várias famílias guardam a tradição de avós quase rainhas que 
administraram fazendas quase do tamanho de reinos. Viúvas que 
conservaram e às vezes desenvolveram grandes riquezas. (FREYRE, 2004, 
p. 209-210). 

 

 Os diversos papéis que as mulheres exerceram e assumiram no espaço 

privado da casa sertaneja estabeleceram diversas ligações familiares que devem ser 

faladas e descritas. Na narrativa da casa Trindades percebemos que relações como 

esposa/marido, mãe/filhos, pai/filhas, sogra/noras, irmãos/irmãos, empregados/patroa 

são convivências que possuem destaque por toda uma genealogia familiar. Ao 

casarem-se com os filhos homens da família, as noras integram-se literalmente ao 

seio doméstico de outras mulheres e ao do seu marido. A sogra, matriarca da família, 

as recebem como filhas, ganhando, logo em seguida, netos para alimentar o nome de 

sua descendência. Afilhados são muitos, por todos os cantos da casa; assim como as 

amas, as mucamas e as cozinheiras, em grande parte também com sua prole, que 

complementam o ambiente doméstico da Casa-Grande. Trindades, em relação ao 

grande número de descendentes, relata: 

 

O que vivi no longo tempo que me foi dado tornou-se um infindo círculo de 
viventes, gestos, vozes, imagens, atos que surgem imprecisos de suas 
épocas e gerações. Emaranham-se as histórias. Voltam sem o ímpeto, a 
chama que lhes deu vida, e de todas elas sei o final, o desfecho. Ressuscitam 
sem encadeamento, artes do velho tempo, a embotar estas reminiscências 
com sua pátina (CAMPOS, 2004, p. 24). 
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 Emaranhando-se, histórias individuais ganham destaque em face às relações 

familiares entre as personagens e suas ações que ficaram marcadas na memória da 

Casa. A primeira trama lembrada por Trindades e que fez com que ela compreendesse 

que nem tudo abaixo de seu teto os seus moradores tinham o poder de explicar foi o 

da menina, ainda bebê, mordida por um morcego que se instalou em meio aos caibros 

de madeira. Mãe e ama não conseguiam entender o porquê do choro constante da 

criança em plena noite e à luz das candeias. A própria Casa nos descreve o 

acontecido: 

 

Aquela massa em movimento, de cor marrom-pardo, sobressaía ainda mais 
no branco véu. Conseguira entrar na rede e se arrastara desequilibrado, 
tateando pelo corpo, aprumando suas membranas, dando curtos saltos na 
tentativa de voo e por fim sugou-lhe sangue. O choro compulsivo da menina 
fez com que a ama e a mãe acorressem, mas nada se revelou do que se 
passara. O velho morcego já voara refestelado para seu pouso nos caibros e 
não deixara rastro. Nenhuma delas enxergou à luz das candeias as finíssimas 
pontas do par de incisivos na virilha da menina. Só eu assistira ao tatear 
bambo e lento do morcego sobre seu corpo (CAMPOS, 2004, p. 24). 

 

 Após o acontecido e com o crescimento da menina, ninguém, e nem ela, 

conseguiam compreender o medo de a mesma possuir por animais peludos. 

Demonstrava-se nervosa desde pequena.  

 A partir desse acontecimento começam a ser traçadas as relações que as mães 

mantinham com seus filhos, sempre descritas como atos de muito afeto e de instinto 

maternal. Em relação ao sexo feminino, mães e filhas cresciam juntas, até porque as 

mulheres casavam e pariam muito cedo. O gosto pelo trabalho era algo que se 

passava de mãe para filha; ambas mantinham os mandos da casa, as tarefas 

domésticas em dia, a mão boa para plantação: “Aprendera desde menina com a mãe 

a encher as horas, o tempo” (CAMPOS, 2004, p. 26). Como as meninas eram 

protegidas para que não caíssem em pecado ou fossem desonradas, uma saída era 

mantê-las sempre às vistas, pois como mesmo diz uma das personagens: “O trabalho 

entrete e serve para cercear o pensamento domando a imaginação” (CAMPOS, 2004, 

p. 26). 

 Mães e filhas realizavam juntas atividades como o de bordar e fiar, sendo estas 

repassadas por longo tempo entre as gerações. Quando a mãe não estava 
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repassando o passo-a-passo de como fazer um belo bordado, meninas e meninos 

brincavam unidos, chegando a serem muitos em determinado tempo. A própria 

Trindades esclarece que “Havia muitas crianças de idades variadas e intenso era o 

faz-de-conta das brincadeiras” (CAMPOS, 2004, p. 58), essas se transformavam nas 

imaginações das crianças. Os brinquedos que eram realizados nas mãos das crianças 

representam também uma união cultural onde alguns brinquedos e jogos são 

considerados universais. Cascudo (2006) destaca que algumas brincadeiras 

brasileiras são descendentes de várias outras que se originaram nos quatro cantos do 

mundo. Como exemplo é destacado o pião de madeira com ponta de ferro que veio 

dos gregos, as pedrinhas atiradas ao alto e amparadas no dorso da mão veio de 

Portugal e o nosso frio-ou-quente teve sua origem em Roma.  

 Em relação às várias crianças que cresceram em Trindades, algumas 

brincadeiras ganham destaque no momento da descrição da Casa e apresentação do 

mundo infantil. Meninos e meninas tinham suas preferências nos brinquedos, mas 

algumas brincadeiras se mostravam coletivas, onde eles e elas conviviam e cresciam 

juntos:  

 

As meninas entretinham-se sérias, compenetradas, a imitar os adultos, com 
as bruxas de pano feitas por Eugênia e as casinhas de ramos e barro. Os 
meninos brincavam com currais de gravetos e “bois de osso”, arremedando 
o trabalho dos vaqueiros. Cada osso significava uma vaca, um garrote, um 
touro e o cachorro era a unha dos ossos da criação, [...] Retorno ao jogo da 
peteca, feita de palha de milho, com pena de galinha, no capricho, achatada, 
dando bem certa na palma da mão do Júlio, que entre os meninos era ele 
quem a lançava mais alto. Isaura fazia cordéis, entrançados pelos dedos das 
mãos, a cama-de-gato, a rede que se modificava quando transferida para as 
mãos de Adélia. Mas era o pião com ponta de ferro, puxado a cordel, que 
causava maior emoção entre os meninos. Giram ainda nas salas e alpendre 
as cantigas de roda (CAMPOS, 2004, p. 58-59). 

 

Um morador especial muito amado pelas crianças é a personagem Bisneto. É 

a história de vida dele que queremos destacar como a segunda trama contada por 

Trindades. Bisneto é um dos poucos homens que ganham destaque na memória 

narrativa da Casa em relação aos descendentes da família, principalmente, entre as 

mulheres. Nascera ali e seu umbigo fora enterrado na soleira para que àquela casa 

retornasse. O grande destaque dado pela Casa em relação ao Bisneto começa 

inicialmente no momento de seu nascimento, nascera gêmeo com uma menina 

porque sua mãe comera uma fruta inconha, mas só ele nascera com vida, roubando 
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ainda na barriga da mãe tanto as forças da irmã como também suas qualidades 

delicadas.  Vejamos a descrição da Casa: 

 

A mãe do Bisneto comera fruta inconha, daí diziam tivera parto duplo. O 
Bisneto viera gêmeo com uma menina, mas dela roubara suas forças na 
barriga da mãe e só ele de lá saíra com vida. Da menina ele trouxera a 
natureza sensível e delicada que tanto sofrimento lhe causou perante o pai, 
tios, irmãos e primos. Sua mãe e as mulheres tinham por ele carinho e 
cuidados devido ao fato de senti-lo frágil dos pulmões e de temperamento 
(CAMPOS, 2004, p. 34). 

 

 Da citação acima podemos depreender que Bisneto carrega em si as 

qualidades que seriam da irmã e os homens da família não entendiam o seu modo de 

ver a vida diferente. Bisneto seria dois em um, por causa da fruta inconha, e sendo 

dois e muito justo em tudo o que fazia ganhou a atenção de Trindades por toda sua 

existência; ambos possuíam o sentimento de reciprocidade: “Mas era na Trindades 

onde ele mais gostava de viver” (CAMPOS, 2004, p. 36). 

É perceptível na fala da narradora o carinho que a mesma possuía por essa 

personagem, uma vez que Bisneto sempre demonstrava amor pela sua moradia. O 

Bisneto, por possuir qualidades mais afloradas para o cuidado com a casa e para os 

mistérios acima das telhas da Trindades, “Costumava ele dizer, mirando o céu com 

um óculo-de-alcance: ‘É mais bela a vida acima dos telhados do que debaixo deles’” 

(CAMPOS, 2004, p. 32), passou a ser o único homem da narrativa que transparecia 

uma convivência mais próximas com as mulheres da casa.  

Um ponto-chave na descrição da vida da personagem é o momento em que a 

Casa se refere a sexualidade de Bisneto. Escondidos, Bisneto e o primo realizaram a 

inversão de papéis: “Era o Bisneto ainda um menino quando com um primo mais 

velho, embaixo do vão da escada, praticaram a posse inversa. Ninguém os viu, só os 

ventos e eu testemunhamos. Era o Bisneto o invertido” (CAMPOS, 2004, p. 32). Como 

as relações de gênero são fortemente marcadas na narrativa, a personagem Bisneto 

pode ser considerado um homossexual, sendo denominado de “invertido” pela 

narradora. 

A “inversão” relatada deixa transparecer que Bisneto não seria o primeiro a 

assumir sua sexualidade diferente dos demais homens da casa, porém é na narração 

de sua vida que Trindades relata o sofrimento e as reparações que o menino passou 
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no início da infância: “Era seu pai o mais empenhado em modificar sua natureza, 

valendo-se da palmatória de cabiúna, a excitadora Santa Luzia dos Cinco Olhos, eram 

estes olhos, dispostos em cruz, que mais doíam e inchavam as mãos do menino pelas 

suas ventosas” (CAMPOS, 2004, p. 34).  

Ronaldo Vainfas (2014), ao pesquisar sobre a sexualidade e a moralidade em 

pleno período colonial no Brasil, relata que perante a sociedade um homem que 

tivesse praticado um ato que se referisse à homossexualidade, sendo ele mesmo rico 

e casado, não poderia exibir preferência por pessoas do mesmo sexo sem romper 

uma ordem social e despertar antigos preconceitos morais. O status do indivíduo é 

citado porque, de acordo com o pesquisador, inúmeros homens foram delatados, 

presos e condenados por terem consumado o ato de sodomia21, sendo os negros e 

os pobres a grande maioria entre eles. Esse número chegou a 165 homens, entre os 

séculos XVI ao XVIII, nas mais diversas partes da colônia e tinham como punição as 

leis da Coroa portuguesa: 

 

Em Portugal, a exemplo da Espanha, o pecado nefando cometido entre 
homens ou entre mulheres tornar-se-ia equivalente ao crime de lesa-
majestade, e os culpados seriam queimados e feitos “por fogo em pó”, para 
que de seus corpos não restasse memória; e, ainda, todos os seus bens 
reverteriam ao tesouro régio, ficando seus filhos e netos inábeis e infames 
para o resto da vida. Não tardaria para que, em parte da Espanha e no Reino 
lusitano, a sodomia passasse à esfera inquisitorial com o beneplácito do 
papado. Não tardaria, ainda, para que o antigo escárnio popular contra os 
sodomitas se convertesse em violência e hostilidade abertas, não só na 
Península como em outras partes da Europa, inclusive no além-mar 
(VAINFAS, 2014, p. 204). 

 

 Essa hostilidade aberta foi uma das práticas difundidas pelo pai, irmãos, tios e 

primos da personagem em relação a sua opção sexual. Bisneto se tornou adulto e os 

demais moradores o respeitavam, ou simplesmente, aceitavam sua condição. Foi o 

avô, após sua morte, que o tornou dono de terras e dos bens de toda uma vida. 

Homem bom e admirado por Bisneto, foi ele ainda na infância quem levou o neto para 

viver longe da Trindades: na fria casa da Serra dos Ventos. Lá ambos viveram juntos 

e foi com o avô que aprendera a ler e a escrever e também foi ele quem implantou na 

sua existência a fascinação por orquídeas; mas era na Trindades onde seu umbigo 

                                                             
21 De acordo com o Dicionário Eletrônico Houaiss (2009), o verbete Sodomia se refere ao “coito anal 
entre indivíduos do sexo masculino ou entre um homem e uma mulher”. 
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fora enterrado e era para lá que sempre retornava, só não passava muito tempo por 

causa da sua “falta de ar”: “Ele resolveu antecipar a ‘mudança da habitação’. Quando, 

aqui embaixo, a soalheira causava-lhe asfixia e fome de ar, como ele a chamava, 

tornava a subir para a Serra dos Ventos” (CAMPOS, 2004, p. 34).  

Com uma sexualidade diferenciada dos demais homens da casa, Bisneto 

passou a não ser julgado e nem criticado pelos demais habitantes daquele local, mas 

quando criança o pai, os irmãos e os primos lhe causaram sofrimento por causa da 

sua natureza sensível. As atitudes de proteção, companheirismo e o carinho constante 

de Bisneto, em relação a sua casa natal, como também a proximidade que o mesmo 

tem com o feminino, devido à sua sexualidade, fazem com que ele seja sempre citado 

e ganhe um espaço fixo na voz narrativa, transformando-se em um filho materno da 

própria Casa. 

Além de Bisneto, as mulheres são as que possuem o maior número de 

representações dentro da genealogia familiar na narrativa, por isso propomos discutir 

como é descrito esse universo feminino e quais os papéis e ações que as mulheres 

assumem perante o espaço privado e doméstico da Casa Trindades.  

No decorrer da narrativa percebemos que a narradora dá espaço para que 

narradores internos apareçam como num desfile de vozes. As narrativas vão se 

emaranhando como as vidas presentes e passantes da casa; assim as histórias se 

completam e se repetem conforme a descendência da família. Às mulheres da casa 

lhe eram reservadas o cultivo da terra, os afazeres domésticos, as artes da cozinha, 

ou seja, o regimento do meio doméstico como arte de administrar. As meninas se 

tornavam moças cedo e logo após já estavam prontas para casarem, virando mães 

mais cedo ainda. Numa época em que a casa sertaneja continha um número 

significativo de mulheres – filhas, mães, viúvas, amas, cozinheiras, empregadas – o 

trabalho feminino é empregado para os da casa, para a criação dos filhos e a 

sobrevivência de toda uma descendência. Vejamos, especificamente, cada uma 

dessas mulheres. 

 

 

3.3 Trindades e a quinta geração de mulheres  
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A história do homem é, portanto, a história de suas 
mães, a história das mulheres. 
(Mary Del Priore, Histórias do cotidiano) 

 

3.3.1 Tia Alma – devota e solteira 

 

A primeira personagem feminina que a Casa relata e que muito aprendera com 

ela foi Tia Alma, a devota das almas. Ganhara esse apelido por ser muito devota aos 

santos e por rezar pelas almas em pena. Tia Alma fora batizada por sua mãe com o 

nome de Maria e por causa do seu nome santo ficara sempre encarregada de semear 

a horta, cuidando e retirando da terra o necessário: 

 

Tia Alma é quem batia nas ramas do algodão já descaroçado, com o talo 
redondo e sem quina do buriti, para soltá-lo, afofá-lo e, em seguida, as 
mechas do algodão ela as puxava e enrolava os fios no bojo da roca, girando 
o fuso com as mãos até tornarem-se linhas finas e longas (CAMPOS, 2004, 
p. 26). 

 

É dessa prática de retirar os fios de algodão que tanto Tia Alma como as demais 

mulheres da casa mantêm a atividade de fiar, essa que é passada de mãe para filha. 

“Não me casei por culpa do vento” (CAMPOS, 2004, p. 26), assim ela dizia justificando 

seu estado de solteira e sua delicada saúde desde criança; passou sua vida inteira 

trabalhando na casa e “a fiar, a tecer no fuso, nos longos serões, seus panos” 

(CAMPOS, 2004, p. 25). 

Vinda de uma terra distante ainda menina para morar na Trindades junto com 

seus irmãos, Tia Alma sempre lembrava o que sua mãe tanto repetia: “O trabalho 

entrete e serve para cercear o pensamento domando a imaginação” (CAMPOS, 2004, 

p. 26); e assim o fez por toda sua existência abaixo das telhas de Trindades. A Casa 

tinha um apego especial por sua pessoa, pois foi com ela que aprendera sobre as 

festas religiosas anuais como Natal, Quaresma e Sexta-feira da Paixão para o Sábado 

de Aleluia. Sempre muito devota, Tia Alma mantinha o oratório sob seus cuidados e 

orações: 

 

Em dezembro Tia Alma era quem armava, em dois nichos próximos à lapinha, 
o presépio e o calvário, unindo nascimento e morte. Tinha saudade do 
detonar da pólvora nas ronqueiras e as melodias dos pífanos no Natal. Os 
seus santos do oratório, ela os amortalhava de roxo por toda a Quaresma, 
mas os deixava iluminados com a luz mortiça da lamparina de prata com 
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azeite. Na noite de Sexta-feira da Paixão para o Sábado de Aleluia, nas doze 
badaladas da meia-noite, rezava de olhos fechados o Rosário das Alvíssaras 
para Nossa Senhora, pedindo graças pela ressurreição do Crucificado, seu 
Bento Filho (CAMPOS, 2004, p. 29). 

 

 Ela é vista por todos da família como a figura de mulher que não conseguiu 

alcançar o casamento, por isso dedicou sua vida às rezas, aos ritos e vivências 

religiosas: “Em horas de aflição orava com a mão no peito, de joelhos, com o oratório 

aberto fitando São Miguel, pastor das almas” (CAMPOS, 2004, p. 29-30). Tia Alma é 

a mulher mais religiosa de toda narrativa. Assim como o construtor da casa que trouxe 

do Entre-Douro e Minho suas crenças embaladas aos princípios religiosos do 

catolicismo, Tia Alma representa a junção do folclore com a religião no Brasil.  

Expressões e conteúdos ditos populares existem desde a colonização do país, o que 

fez com que o catolicismo reinasse como expressão religiosa dominante com as festas 

cíclicas religiosas, as rezas e homenagens aos santos padroeiros, das romarias, das 

devoções, das práticas e expressões religiosas de todo o povo brasileiro (Cf. 

CASCUDO, 2001).  

 Quando alguém da casa ficava doente ou mesmo morria, era Tia Alma a 

responsável por rezar pela alma que acabara de adquirir sua nova condição. Como 

esteve junto a Trindades por quase cem anos, percebe-se as mudanças de costumes 

em relação à vigília ao morto quando a personagem Alma já não vivia mais: 

 

Noite de Guarda ao morto, de choros e orações. Derramaram toda a água 
aqui existente, a dos cântaros, gamelas, jarras, cabaças, quartinhas, vasilhas, 
ancoretas e potes. Preceito dos antigos. Lei Velha, pois a alma do morto podia 
vir banhar-se e nelas o Anjo lavara sua espada percuciente [...] Nas gerações 
seguintes o preceito de derramar as águas foi sendo esquecido e outros 
costumes surgiram, entre eles, os cantos entoados nos velórios diante do 
morto, as excelências (CAMPOS, 2004, p. 30). 

  

O culto ao morto, segundo Cascudo (2002), é uma prática que veio desde o 

Egito e assim foi mantido e reformulado conforme o andar do tempo dentro das 

extensas civilizações. No Brasil, tal prática permanece viva e representa as diversas 

manifestações do folclore brasileiro.  

Desde criança Tia Alma já carregava consigo uma proximidade com as almas 

que permanecem entre os humanos: “[...] desde menina, no tempo em que brincava 

entretida e séria, jogando com seus ossinhos de criação, ela as via. Certa vez 
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levantara-se a correr, dando voltas ao redor da grande mesa atrás de um menino que 

só ela avistava” (CAMPOS, 2004, p. 29). Aprendera que as almas aqui permanecem 

porque se apegam às casas de morada, às paisagens, às ruinas de onde viveram; e 

que na frente do cruzeiro de cada capela existe sempre uma alma em vigília, por isso 

“Ruídos que os de sono leve escutam são elas que se achegam acolhidas pelo vento 

e pela quietude da noite. E assim, portas, janelas, devagarinho, parecem ser 

empurradas” (CAMPOS, 2004, p. 28).  

Na crendice popular, em momentos de rezas pelas almas do purgatório ou em 

lugares onde há a oscilação de pouca luz existe a sensação de algo estar próximo a 

nós como num vulto frio e passageiro. Cascudo destaca que “Quase sempre as almas 

do outro mundo anunciavam presença pela aura gélida, um sopro glacial arrepiando 

as carnes, eriçando os cabelos, entorpecendo a voz, perturbando os passos” 

(CASCUDO, 2002, p. 380); assim era sentido por alguns moradores de Trindades, 

sendo Tia Alma a devota e responsável pelas rezas. 

Uma outra característica enfatizada pela memória da casa em relação à Tia 

Alma é seu espírito supersticioso e de crenças populares: “Sorria Tia Alma ao dizer 

que não se deve passar a mão nos cabelos ao despertar de um bom sonho, pois este 

virá a se perder, esfumaçado e esquecido nas voltas da memória” (CAMPOS, 2004, 

p. 27-28) e ainda demonstrava: “Ensinava que a pessoa deve ser despertada pela 

natureza ou com tranquilidade para dar tempo que a alma ausente retorne” (CAMPOS, 

2004, p. 28).  

Em relação à crença popular quando uma pessoa está a dormir ou mesmo 

quando se mostra sonâmbulo não se deve acordá-la com sobressaltos, e sim deixá-

la que acorde sozinha ou de forma tranquila, pois, de acordo com Cascudo, os mais 

antigos acreditam que “Durante o sono, a alma deixa o corpo e viaja. Fica também à 

mercê das forças inimigas. Pode ser tentada a afastar-se definitivamente. A pessoa 

não acordará mais” (2001, p. 204).  

Uma crença bem conhecida no folclore brasileiro é em relação ao nome do 

morto. Tia Alma ensinava a todos da família que “Não se deve pronunciar o nome de 

alguém que já morreu para não interromper seu repouso, fazendo-o voltar. Antes do 

nome ponham a palavra – finado –, pois ele ao ouvi-la saberá de sua nova condição” 

(CAMPOS, 2004, p. 29). Era dessa forma que todos se pronunciavam quando iam 



96 
 

comentar sobre o defunto durante a vigília de sete dias de cova e pelo resto da vida. 

Acredita-se até hoje que ao chamar alguém que já morreu pelo nome, este não terá 

seu descanso eterno e permanecerá junto dos viventes, causando-lhe dor e pedindo 

reza às pessoas. Vejamos o que nos diz Cascudo sobre isso: 

 

O nome pertence ao homem e participa de sua substância. É inseparável. 
Chamá-lo, pronunciando-o em voz perceptível, é evocá-lo, sugerir-lhe a 
presença imediata, quase irresistível pela magia poderosa do nome. O 
espírito do morto obedecerá e comparecerá, na forma corpórea do defunto. 
O poder do nome espalha-se pelas religiões. [...] O morto, na tradição 
brasileira, no uso popular, raramente, fortuitamente, é lembrado pelo nome 
que usava. Diz-se o Morto, o Falecido, o Defunto (CASCUDO, 2002, p. 20). 

 

 Tia Alma representa também a mulher sensível que acolhe a todos. Instruída 

sob as crenças e superstições do seu lugar, ela cria e ensina os sobrinhos e afilhados 

conforme sua trajetória de vida. Destinada a não casar, carregava consigo a sina de 

algumas mulheres naquele sertão: “Costumava Tia Alma perguntar baixinho para si: 

– Oh minha mãe, que cousa é casar? – Chorar, parir e fiar. Serenava ao pensar que 

o Destino lhe reservara só a última das três penas” (CAMPOS, 2004, p. 26); com isso, 

ela culpava os ventos por tal sina carregada: “Não me casei por culpa do vento (...) 

Não alcancei a graça de casar, mas são vocês, que protegi dos ventos, os filhos que 

não semeei” (CAMPOS, 2004, pp. 26 e 29).  

O destino do não casamento e não constituir família era um fardo que acontecia 

com algumas mulheres de épocas anteriores; porém, o destino “natural” estimulado à 

mulher para o matrimônio e o de ser mãe era o que todas deveriam atingir, por causa 

da regulamentação dos papéis femininos impulsionados pela sociedade. Rocha-

Coutinho, ao tratar da naturalização desses papéis, destaca que: 

 

Os comportamentos de subordinação femininos ficam, então, emaranhados 
no cotidiano destas mulheres como forma “natural” de organização de suas 
vidas diárias, sem que muitas delas tomem consciência deste fato, ou se a 
têm, lhe outorgam consenso exatamente porque são “naturais” (1994, p. 39). 

 

 Muitas mulheres, assim como Tia Alma, seguiam e construíam, por estarem 

enquadradas a discursos masculinos sempre propagados, suas vidas dentro do 

enclausuramento do lar. Criadas desde pequenas para casarem e formarem família 

sob o jugo do marido, as meninas tinham de ser boazinhas, dóceis, prendadas, 
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compreensivas e treinadas “a não dizer não. Ao contrário dos homens, as mulheres 

foram ensinadas a ‘cuidar’ de todo mundo, menos delas mesmas, a serem guardiãs 

da tradição e dos laços de família” (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 59). 

 Tia Alma, uma das representantes dessa parte feminina na sociedade, não 

conseguiu se tornar mãe, mas passou a ser considerada por algumas gerações como 

aquela de quem se deveria ouvir conselhos, pedir bênçãos e respeitá-la por sua 

longevidade. Então: 

  

Por todas as tias perspicazes e todas aquelas que se postam como avós 
guardiãs para qualquer alma necessitada... por aquelas que acolhem filhas e 
filhos, de sangue ou não, com a mesma facilidade e compatibilidade com que 
as flores acolhem as abelhas... [...] por todas essas mulheres das raízes que 
imploram por paz, amor e compreensão, e que agradecem e louvam com 
tanto fervor [...] Por elas... que continuem sempre a nos ensinar e amar este 
mundo e todos os seres que nele estão... das formas que mais importem para 
a Alma (ESTÉS, 2007, p. 95-97, grifo do autor). 

 

 Desde que se tornara mulher feita, Tia Alma gostava de contemplar o pôr do 

sol, os últimos instantes de luz sobre a Terra, pois, como mesmo afirmava, temia as 

trevas da noite: “no seu quarto as velas estavam sempre acesas. Chorava pedindo 

luz” (CAMPOS, 2004, p. 31). A Casa cita o momento em que ouviu Tia Alma falar das 

sombras que vagam à noite, com ruídos nos cantos e as oscilações entre as chamas 

das velas: 

 

Foi de Tia Alma que primeiro ouvi sobre as sombras que aqui perpassam 
desde as Trindades ao amanhecer. Durante o dia o rebuliço dos vivos burla 
o tempo, mas a noite ao chegar [...] as sombras se esgueiram pelos cantos 
dos quartos, na curva do longo corredor, ampliadas ou diminutas pela chama 
oscilante das candeias (CAMPOS, 2004, p. 28). 

 

 Assim, quem morria dentro da Trindades ganhava das mãos de Tia Alma uma 

vela acesa que vinha direto de seu oratório. Pronunciava pela última vez o nome de 

batismo da pessoa, fechava-lhe os olhos, para a alma poder abri-los para Deus. 

Lembrava sempre Tia Alma que é não correto morrer sem luz. Dentro da cultura 

popular o significado da vela acesa está associado tanto à Vida como à Morte, 

caminhando sempre juntos a dualidade dia x noite, ou seja, a luz contra a escuridão. 

Reportando mais uma vez a Câmara Cascudo, o pesquisador nos mostra que o povo 

acredita que  
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A claridade afugenta os fantasmas, os entes assombrosos e agressivos, as 
almas penadas, o espírito de mortos recentes que se julgam vivos, todas as 
manifestações diabólicas. [...] Criança pagã, doente grave e mulher de 
resguardo não devem dormir no escuro. [...] A luz guarda, defende, vigia. Nas 
trevas, o homem está desarmado para as forças inimigas e misteriosas. 
Unicamente a Luz revela as dimensões exatas dos volumes, a limitação 
material do espaço. É uma presença divina... (2001, p. 342). 

 

 Um dia, sabendo que sua partida final estava próxima, Tia Alma pediu que 

desfizesse a trança que estava usando e fizessem duas. Apossada pelas dores que 

vão e voltam por causa da idade, sempre sentada a fiar, Tia Alma recebe a visita da 

Saúde para, enfim, ter seu repouso eterno. E é justamente em pleno pôr do sol que 

sua partida é realizada: “‘Por favor, me leve para casa, Meu Deus’”. Fazia esta súplica 

a todos que dela se acercavam. [...] Tia Alma teve um levíssimo frêmito e serena 

expirou ao pôr do sol, naquele santificado mês de novembro” (CAMPOS, 2004, p. 31). 

 Um aspecto que é destacado na narrativa da Casa é sobre o encantamento 

das tranças de Tia Alma. Após sua morte, anos depois, seu caixão foi aberto e os 

presentes naquele momento presenciaram um fato que virou estória entre as 

gerações. Vejamos o narrar da Casa: 

 

Anos foram passados e ao se fazer o traslado dos ossos de Tia Alma, no 
rápido instante em que foi aberto o caixão, ela estava tal qual fora enterrada. 
Um vento repentino desceu naquele momento e desfez em pó sua imagem e 
dela restaram suas duas tranças, longas, fartas e claras. Não mais as 
enterraram, pois alguém, ao esfregar as suas pontas entre os dedos, sentiu 
o crepitar sedoso daqueles fios palpitantes de vida. Foram estas tranças as 
primeiras relíquias daquele sertão (CAMPOS, 2004, p. 32). 

 

 O corpo intacto de Tia Alma fez surgir histórias sobre o mito do corpo-seco no 

sertão. Tal mito é algo comentado por alguns antigos que dizem realmente ter 

acontecido. Câmara Cascudo ressalta que a história de tal acontecimento tem sua 

origem em Portugal, vindo a ser presenciado também em várias regiões do Brasil, 

todas com suas variantes. No livro Geografia dos mitos brasileiros (2012), o 

pesquisador enfatiza sobre acontecimentos em relação a tal mito: o filho ruim, que se 

ergueu contra o pai, a mãe ou o padre, o incestuoso e o avarento têm o corpo rejeitado 

pela terra; é alma penada, solta na terra, sem finalidade nenhuma. Em Dicionário do 

folclore brasileiro, Cascudo resume tal mito: 
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1) Homem que passou pela vida semeando malefícios e que seviciou a 
própria mãe. Ao morrer, nem Deus nem o Diabo o quiseram; a terra o repeliu, 
enojada da sua carne [...] 2) Mulher que virava lobisomem, outra que dormia 
com o capeta, sem saber, e depois aparecia com moléstias horríveis [...] Os 
amaldiçoados e mortos sem penitência não serão desfeitos pela terra. O 
corpo seca (2001, p. 162). 

  

No entanto, há um fato a ser lembrado dentro da cultura popular: “Os devotos 

das almas são singularmente protegidos, por elas, naturalmente [...] Seus devotos não 

morrem em pecado mortal ou de repente, desajustados de preces (CASCUDO, 2002, 

p. 385-386); ou seja, o corpo intacto de Tia Alma anos após seu enterro representa 

para a família e as demais gerações um sinal de mulher fervorosa e que foi temente 

a Deus, na qual suas tranças simbolizaram por muito tempo as primeiras relíquias 

daquele sertão. 

 

 

3.3.2 A primeira mãe (mãe de Custódio) – o sofrimento no parto 

  

Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, há muito tempo já escrevia: “É pela 

maternidade que a mulher realiza integralmente seu destino fisiológico; é a 

maternidade sua vocação ‘natural’, porquanto todo o seu organismo se acha voltado 

para a perpetuação da espécie” (1967, p. 248); ou seja, a mulher, por longos tempos, 

carrega em seu corpo as funções femininas como processo de “naturalização”, de 

nascer mulher, ser criada recatada, arranjar um bom casamento, mostrar-se uma boa 

esposa e determinada mãe, porque ser mãe, por longo tempo, “passou a significar 

‘ser casada’, ‘ser boa esposa’, ‘humilde, obediente e devota’” (DEL PRIORE, 1993, p. 

170). É desse discurso enfatizado pelo poder masculino, pela Igreja e pelo Estado, 

enquadrando a mulher ao espaço doméstico, que destacamos a segunda personagem 

feminina da narrativa, apresentada e narrada pelas memórias da Casa e que traz 

como imagem representativa a figura da mãe. 

 A primeira mãe não é nomeada pela Casa, apenas é citada como a mãe dos 

filhos que futuramente trarão suas esposas para morar na Trindades e assim continuar 

a descendência. Sua apresentação acontece justamente no momento em que está 

para dar à luz ao seu primeiro filho homem, porém o que nos é destacado é seu longo 

sofrimento no parto com dias de dores: “Acontecera há dois dias e nesta noite de 
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trevas, a terceira deste parto atormentado, a insônia aqui se instalou. Tiraram após 

várias horas a desadorada mulher da cadeira de parir, onde assisti nascer várias 

crianças, e retornaram com ela para a cama” (CAMPOS, 2004, p. 44). 

 Um costume da época que vinha de séculos passados era a de mulheres darem 

à luz em cadeiras próprias para o parto, abertas no assento e com encosto inclinado. 

Os antigos acreditavam que a posição vertical – em pé, sentada, ou de cócoras – era 

a mais adequada para que a criança nascesse rapidamente e causasse menos dores 

à mãe, porém, quando o parto tendia a demorar ou a criança sofresse risco de nascer 

morta, as mulheres que estavam no quarto junto com a parteira experimentavam 

colocar a parturiente em outras posições como forma de salvação da criança. Silvia 

Bomfim Hyppólito (1997) esclarece que na história da civilização a posição em vertical 

adotada na hora do parto era vista como normal, pois algumas funções fisiológicas do 

corpo da mulher eram assumidas com mais facilidade. Em relação à posição 

horizontal ela só veio a ser testada muitos séculos depois, ou seja, ela pode ser 

considerada como nova e de descoberta em relação à vertical que sempre foi adotada:  

 

Foi no século XVII que, na Europa, médicos obstetras quiseram observar 
diretamente o processo de trabalho de parto e nascimento, visando neles 
intervir, somente quando necessário. Aconselhavam a parturiente a assumir 
a posição supina (deitada de costas) que, no princípio, era utilizada no 
período expulsivo e que, depois, se estendeu ao período de dilatação (fase 
inicial do trabalho de parto) (HYPPÓLITO, 1997, p. 04). 

 

Por muitos séculos o momento da gestação e a hora do parto foram 

considerados como assuntos femininos relacionados somente às mulheres e às 

parteiras. Chegando a boa hora para a criança nascer, a mãe era levada para o quarto 

junto com as outras mulheres da casa e nenhum homem adentrava aquele espaço 

privado. De acordo com Cascudo, há inúmeras superstições que no Brasil se 

estabeleceram em relação à hora do parto; algumas delas estão relacionadas 

diretamente ao homem: “Um meio mágico de apressar e facilitar o parto é o seguinte: 

o marido corre em volta da casa até ouvir o choro da criança. [...] O marido não devia 

assistir o parto, para não ‘vexar’, apressar demasiado” (CASCUDO, 2001, p. 486). 

 As parteiras em pleno sertão nordestino foram as grandes responsáveis por 

trazerem muitas crianças ao mundo. Elas eram chamadas sempre que uma mulher 

entrava em estado de parto, o que representava ter adquirido um dom de Deus na 
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terra: “– Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! – A resposta vinda daqui de dentro 

não se fazia esperar: – Para sempre seja louvado! – Chegara, fazia três dias, a velha 

parteira do distante povoado” (CAMPOS, 2004, p. 43). 

A própria Casa nos revela que “Existe um tempo abaixo das minhas inúmeras 

telhas que persiste em voltar, como se sobre este tempo alguém tivesse nele posto 

rédeas e o trouxesse de volta para atá-lo aos pilares das grossas barras aneladas dos 

meus amplos e hospitaleiros alpendres” (CAMPOS, 2004, p. 43). Esse ciclo 

(a)temporal tão enfatizado pela Casa se dá graças ao momento de luta dessa mãe 

para o nascimento do filho, sendo que, antes desse, vários outros nascimentos 

aconteceram, ao ponto de a Casa confundir as diversas mães: “Nascimentos foram 

tantos por mim vivenciados que suas repetições me fizeram confundir as mães. Várias 

foram as crianças vítimas de partos longos, em que o ar sorvido da mãe não alentava 

as duas vidas” (CAMPOS, 2004, p. 56). E foi justamente por essa descrição que a 

primeira mãe relatada pela Casa tivera seu primeiro parto longo e sofrido.   

 Antigamente, as mulheres casadas e, principalmente as grávidas, usavam uma 

medalhinha de Sant’Ana e realizavam inúmeras novenas durante todo o período de 

gestação para se ter uma boa hora. Mesmo usando a tal medalhinha, o nascimento 

do primeiro filho foi de muita dor e sofrimento. Vejamos a descrição do nascimento 

feita pela Casa: 

 

Ouvimos baixinho sua súplica para que a deixasse morrer. A velha parteira 
sabia que a criança vinha de face e resolveu que não mais podia esperar. 
Colocou seu forte e longo braço no espaço estreito entre o coração e a barriga 
ainda muito alta e fez sinal para uma mulher pegar a criança, que Deus 
quisesse havia de nascer. Forçou com violência a barriga para baixo e um 
grito desumano irrompeu daquela mulher quase menina [...] Em seguida sua 
voz rouca ampliou-se, tangida pelos ventos-cerceados, quando no momento 
sagrado do nascimento ela amaldiçoou aquele filho. [...] A madrinha, na 
tentativa de remediar esta infelicidade, pôs no menino sua bênção (CAMPOS, 
2004, p. 44). 

 

 Percebemos ao final da citação um acontecimento que estará ligado ao menino 

por toda sua vida: a maldição da mãe e a bênção da madrinha. Esse menino que 

carrega consigo o nome Custódio até seu batismo, será protagonista de 

acontecimentos futuros na narrativa, iniciando com o seguinte provérbio pronunciado 

pela parteira: “Se Deus o marcou, alguma coisa lhe achou” (CAMPOS, 2004, p. 44, 

grifo do autor), fazendo referência a um sexto dedo em uma das mãos do menino. 
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Este só veio a ser batizado meses depois, ganhara o nome do avô, porém “ficou sendo 

chamado de Custódio, esse era o costume” (CAMPOS, 2004, p. 45).  

A escolha do nome, em cada cultura, carrega em si um ritual, uma identidade 

que trará à pessoa ou ao objeto uma dimensão viva do indivíduo e uma significação 

única perante aos demais. Como mesmo ressaltam Chevalier e Gheerbrant: “1. Ele [o 

nome] é carregado de significação; 2. escrevendo ou pronunciando o nome de uma 

pessoa, faz-se com que ela viva ou sobreviva [...]; 3. o conhecimento do nome 

proporciona poder sobre a pessoa: aspecto mágico, liame misterioso do símbolo” 

(2015, p. 641, grifos do autor). O nome Custódio representa a passagem da criança 

enquanto pagã, ou seja, tal nome permanecia com o menino até o dia do seu batismo, 

a qual ganhará um nome cristão. Essa crença, segundo Guimarães, era difundida em 

Portugal, porque uma criança não poderia passar dias sem um nome, uma vez que 

nome significa proteção. Vejamos: 

 

Práticas tradicionais portuguesas a seguir enumeradas revelam quanto é 
grave o risco de não ter nome. Porque um ser sem nome é um ser à deriva, 
solto e à solta, sem nós que o liguem à trama a que pertence, há que chamar 
ao recém-nascido um nome que o impeça, em caso de morte prematura, de 
ir para o limbo, e que, em caso de vida, o proteja contra a vontade das bruxas 
em lhe sugar o sangue. Ainda que provisoriamente, é urgente anular a 
disponibilidade da criança para ser, de noite, levada pelas bruxas. Por isso, 
antes do baptismo e antes do acto essencial da escolha do nome, a criança 
receberá o nome de Custódio. De facto, se a protecção acontece, é porque 
essa ligação ao nome assegura a ligação ao anjo respectivo: o anjo Custódio, 
o anjo da Guarda, protector contra o diabo (1995, p. 2). 

 

 Assim, o nome tem como missão garantir proteção à criança. Padrinho e 

madrinha batizavam a criança e entregavam-na aos pais como símbolo de amor e 

cuidado. Um outro romance que também faz referência ao nome Custódio é A Sibila 

(1954), de Agustina Bessa-Luís, com a personagem Emílio. Tal parte a seguir 

corrobora as explicações tanto de Guimarães como ao batismo da personagem 

Custódio do romance A Casa em análise: “Estava ela [a criança] registrada com o 

nome de Emílio, mas, como todas as crianças antes do baptismo são chamados 

Custódio pelo povo, aos quatro anos designavam-no apenas como tal e nunca o 

reconheceram com outro nome. Custódio ficou, portanto” (BESSA-LUÍS, 2009, p. 

157). Os dois meninos de ambos os romances ficaram sendo chamados Custódio por 

toda a vida. 
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A Casa nos revela a enfermidade da mãe meses após o parto, impossibilitando-

a de amamentar o próprio filho, sendo este alimentado por uma cabra, sua ama de 

leite. “Ao amamentar, a mulher modela a criança à sua imagem e semelhança, e a 

intimidade nascida do aleitamento forja laços entre ela e seu rebento” (DEL PRIORE, 

2001, p. 38); ou seja, não tiveram essa “sorte” a mãe e o filho. A pobre mulher ficara 

acamada por longo tempo e as lembranças das dores do parto fizeram com que mãe 

e filho não convivessem por meses, sendo o sentimento de mãe abalado por sua 

quase morte.   

 Um ponto destacado por Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, é o 

momento de gestação da mulher e as possíveis condições que a mesma pode passar 

no momento do parto. Segundo a escritora, a gestação é um fenômeno normal, no 

entanto, para algumas mulheres, a condição do parto pode trazer certas dificuldades, 

principalmente para a mulher do campo: 

 

Tudo o que a mulher sadia e bem alimentada pode esperar é, depois do parto, 
recuperar seu desgaste sem muitas dificuldades. Mas muitas vezes, 
produzem-se, durante a gravidez, acidentes graves, ou perigosas 
perturbações e se a mulher não for robusta, se sua higiene não for perfeita, 
ficará prematuramente deformada e envelhecida pelas maternidades: sabe-
se a que ponto o caso é frequente no campo. O parto em si é doloroso, é 
perigoso. É nessa crise que vemos com maior evidência que o corpo nem 
sempre satisfaz a espécie e o indivíduo ao mesmo tempo. Acontece a criança 
morrer e também, ao nascer, matar a mãe ou acarretar-lhe uma enfermidade 
crônica (BEAUVOIR, 1970, p. 50). 

 

 A passagem descrita por Beauvoir demonstra bem o momento e o sofrimento 

do parto do menino Custódio, deixando no corpo da mãe o peso da enfermidade e 

uma distância referente ao filho desde o seu nascimento. Essa mãe tivera “outros 

filhos e com estes aflorara o seu amor, expandindo-se como uma menina nas 

brincadeiras, agrados e desvelos” (CAMPOS, 2004, p. 45), porém com Custódio o seu 

amor era diferente, sem muita atenção e mimos, uma rejeição que não se expandia 

aos outros filhos.  

Elisabeth Badinter questiona o instinto natural do amor materno em Um amor 

conquistado: o mito do amor materno (1980). No prefácio do livro a escritora cita que 

Simone de Beauvoir foi uma das primeiras a questionar tal instinto materno, porém, 

por ser feminista, a questão deveria ser vista do lado militante para um lado mais 

científico. Nas inúmeras perguntas que tenta responder no decorrer do livro, Badinter 
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se questiona da evolução, ou melhor, da rápida transformação da mãe do século XVIII 

– aquela que se mostra indiferente perante o próprio filho, dando-lhe a amas de leite 

até determinada idade –, para a mãe dos séculos XIX e XX – vista como a mãe coruja, 

protetora, e incapaz de separar-se do filho por qualquer situação. Badinter, assim 

como Beauvoir, só quer demonstrar que o instinto materno não é dito como natural e 

que  

 

O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo sentimento, 
é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos preconceitos, ele talvez não 
esteja profundamente inscrito na natureza feminina. Observando-se a 
evolução das atitudes maternas, constata-se que o interesse e a dedicação à 
criança se manifestam ou não se manifestam. A ternura existe ou não existe. 
As diferentes maneiras de expressar o amor materno vão do mais ao menos, 
passando pelo nada, ou o quase nada (BADINTER, 1985, p. 22-23). 

  

 Na narrativa, percebemos que o amor da mãe de Custódio por ele não é 

aflorado, afastando o filho cada dia mais da sua proteção. Um acontecimento é 

relembrado pela Casa como sinal do que se poderia vir a acontecer futuramente. 

Observemos: 

 

Já na força de homem, de rosto inflamado, Custódio, em certa noite, 
escondera-se debaixo da cama da mãe e adormecera. Acordara com o gato 
velho da casa lambendo-lhe as mãos e, ao enxotá-lo com exagero, fizera 
rumor acordando a mãe que o descobriu. Ele, em um repente transtornado, 
abraçou suas pernas, dizendo-lhes coisas com uma voz rouca a crescer em 
falsete. [...] Ele a abraçava sôfrego tentando beijá-la. A mãe lutava para soltar-
se, mas ele a dominava. A porta abriu-se com a ama, acordada pelos 
rumores, e as duas conseguiram dominá-lo e o levaram para fora do quarto. 
[...] Depois de algum tempo, os pais resolveram construir um quarto fora, 
abaixo de outras telhas e para lá o mudaram. Custódio aqui entrava só para 
as refeições. Não havendo entre ele e os irmãos maior entrelaçamento, as 
poucas perguntas feitas sobre a sua saída perderam-se no silêncio que 
também é resposta (CAMPOS, 2004, p. 46). 

 

Se juntarmos os sinais: a maldição da mãe; o impedimento da amamentação; 

o sexto dedo da mão; o nome de pagão; a diferença entre os irmãos; a rejeição da 

mãe; a separação dos de casa; só nos leva a interpretarmos a sina que carrega esta 

criança desde o seu nascimento. Mãe e filho se veem separados desde sempre: 

“Sabe, minha filha conforme-se. O seu filho nasceu assinalado, já dificultando o seu 

próprio viver [...] A chegada do seu menino aqui na Terra foi também difícil, pois a 

praga e a bênção lançadas se enovelaram na mesma força” (CAMPOS, 2004, p. 47-
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48), assim lembrava a velha Cosma para a mãe do Custódio em relação à sina do 

menino. A maldição da mãe e a benção da madrinha ficaram ligadas ao corpo e à vida 

de Custódio, enoveladas ao seu destino dentro da casa. Mãe e filho durante toda a 

vida não apresentaram uma união materna estável, fazendo com que ambos vivessem 

separados, mesmo estando debaixo do mesmo teto. 

 

 

3.3.3 A velha Cosma (cozinheira) – fardo do casamento no corpo 

  

Pertencente a uma das primeiras gerações de mulheres da casa, a velha 

Cosma, além de ser uma das cozinheiras da família, é a personagem que dá 

conselhos e auxilia no aprendizado das crianças. Mesmo que as personagens 

femininas pertencentes a esse espaço doméstico sejam apresentadas em níveis de 

classes diferentes, conforme suas posições dentro da narrativa, em nenhum momento 

percebemos na fala da narradora uma diferenciação entre elas, ao contrário, todas 

são descritas a partir de suas contribuições para a convivência da família. 

Cosma é a figura feminina que, assim como Tia Alma, carrega desde a infância 

a proteção dos santos como graças alcançadas. Devota e crente nas superstições e 

manifestações do povo do sertão, traz consigo algumas crenças passadas de geração 

a geração, dizia ela: “Filho com nome de santo não dá sorte, é uma afronta a Deus, 

pois para ser santo aquela criatura teve de padecer, então é mesmo que chamar 

sofrimento para o filho” (CAMPOS, 2004, p. 47). Falava assim após a morte de 

Francisco, um de seus filhos, que quase não nasce por se manter atravessado na 

hora do parto, e com a sina de carregar um nome santo morreu estrepado nas águas 

assombradas do açude. 

A crença de dar nome de santo a uma criança que acabara de nascer de um 

parto sofrido por alguma complicação é uma decisão que até nos dias atuais ainda 

sobrevive em alguns lugares do país. Os mais antigos acreditavam que somente um 

milagre poderia salvar a criança no momento do parto, fazendo com que a mesma 

carregasse consigo o nome de santo para assim protegê-la no decorrer de sua vida. 

Acredita-se que o nome carrega em si uma força mágica, fazendo com que tal 

costume seja ainda perpetuado. Cascudo (2001) cita como exemplo o nome dos dois 
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imperadores do Brasil em homenagem aos santos no dia do seu nascimento: Dom 

Pedro I era Serafim por ter nascido em 12 de outubro, e Dom Pedro II era Bibiano, por 

causa do dia de santa virgem e mártir, em 2 de dezembro. 

Uma parte lembrada sempre pela memória da Casa é em relação ao gemido 

do açude: Vida e Morte se misturam. As mesmas águas que representam a Vida são 

as águas que predizem a chegada da Morte. O misticismo referente ao açude é 

sempre lembrado por Trindades quando algum infortúnio está prestes a acontecer. No 

tempo em que o filho da velha Cosma, Francisco, morreu afogado nas águas do 

açude, o mesmo já havia alertado com seu gemido que algo de ruim estava por vir: 

 

[...] sinal de tristeza e luto, vindo das águas do açude. Foi uma espécie de um 
gemido longo e triste que me acordou, na hora da fria cruviana. Dias depois 
aconteceu o infortúnio e até hoje o açude continua a dar o aviso de que 
acontecerão coisas adversas (CAMPOS, 2004, p. 48).  

 

No nordeste brasileiro, a noite cruviana se limitava ao frio da madrugada em 

que os gemidos dos ventos noturnos se intensificavam, carregando consigo uma 

áurea de mistério e acontecimentos.  

Com um destino concordante à maioria das mulheres do sertão nordestino, 

principalmente conforme a sua classe social, a velha Cosma, empregada há muito 

tempo na Trindades, representa também um dos papéis femininos mais designados 

ao espaço doméstico: o destino do casamento. Como mesmo nos lembra Del Priore 

(1997), os grandes ritos cotidianos dos humanos – o nascimento, o casamento e a 

morte – são ligados à privacidade dos pequenos ritos de existência do nosso cotidiano; 

no entanto, tais ritos eram quase, exclusivamente, relacionados às mulheres e a seus 

papéis numa vida privada.  

Como complemento a tais ritos, destacam-se as funções das parteiras como 

elo da intimidade da mulher no momento do parto, junto com comadres, “aparadeiras” 

e benzedeiras; as meninas, que após se tornarem moças, já estavam prontas para 

casarem e se tornarem mães junto com tarefas como cuidar, cozinhar, bordar e rezar; 

e no final da vida, o tempo de morrer, envolvido nas tradições portuguesas e africanas, 

era esperado pela família, sendo as mulheres da casa responsáveis pela preparação 

do ambiente e do próprio morto.  
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A velha Cosma representa bem esses ritos relacionados às mulheres da casa. 

Cosma carrega em seu corpo o fardo do casamento, escolha que, segundo ela, mudou 

toda a sua vida: “No tempo em que eu só usava meu rosário no pescoço era outra 

Cosma, mas desde que coloquei em mim o ouro da aliança de casamento, começou 

meu sofrimento” (CAMPOS, 2004, p. 47). Assim diz em relação aos imensos cuidados 

com filhos e marido; diferente do tempo em que era solteira e liberta, montando a 

cavalo sem as dores no corpo que insistiam em se manterem presentes dia a dia.  

Assim como as demais mulheres da casa, Cosma viveu para cuidar dos filhos 

e dos seus afazeres direcionados ao meio doméstico. Uma outra sina lembrada por 

Cosma em relação a suas filhas, como sendo um destino já estabelecido, era a de 

casarem muito cedo: “Todas as minhas filhas tiveram sorte diferente da finada Tia 

Alma, e como um castigo casaram menores de idade, na minha mesma sina” 

(CAMPOS, 2004, p. 48). Por essa parte percebemos o quanto Cosma dedica grande 

parte do seu sofrimento ao convívio e ao fechamento do casamento. Dentro da 

narrativa, todas as mulheres, com exceção da última que é a contemporânea, desejam 

casar e trabalhar no meio doméstico. As gerações de mulheres realizam o que 

Beauvoir destaca como: “[...] em lugar de resumir a saborosa aparência das coisas 

ela [a mulher] torna-se a alma delas” (1970, p. 221); ou seja, a mulher não se mostra 

inferior, ela é a alma da casa, da família e do lar.  

 

 

3.3.4 Maria – a mais bela dentro da Trindades 

  

Um destino feminino real e bem torturador no ambiente da Casa-Grande foi o 

do ventre estéril. Maria, a mais bela moça que passara pela Trindades e que ali 

chegou para casar com um dos filhos homens que herdaria a Casa-Grande, trouxe 

consigo a esperança trilhada às mulheres de parir e fiar. Com suas boas mãos fez 

surgir belas flores e jardins que encantavam e deixavam Trindades mais bonita, como 

também possuía o dom de arrumar, limpar e ajeitar objetos e cômodos da casa 

sempre com um prazer nunca visto pelos demais habitantes e pela própria Trindades.  

Assim como a finada Tia Alma, ela também possuía nome santo, fazendo com 

que todos da casa percebessem a dedicação e perfeição que Maria tinha para com o 
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jardim. O elo entre a mulher e a Natureza já foi discussão de vários trabalhos sobre o 

lado místico da mulher com a Terra. A fecundidade é um elemento que une 

literalmente os possíveis poderes mágicos ocultos que se acredita que a mulher 

exerça sobre o solo e as plantas. Nesse sentido, escreve Mircea Eliade:  

 

Foi a mulher a primeira a cultivar as plantas alimentares. Foi ela que, 
naturalmente, se tornou proprietária do solo e das colheitas. O prestígio 
mágico-religioso e, consequentemente, o predomínio social da mulher têm 
um modelo cósmico: a figura da Terra-Mãe (2010, p. 121). 

 

Os mitos e os ritos relacionados à Terra-Mãe representam os mistérios 

envolvidos com a criação da vida. Nas crenças religiosas várias interpretações se 

apresentam em união da mulher com a terra, sendo esta considerada como solo 

sagrado e que simboliza a função maternal, assim como a mulher: 

 

Pode-se, assim, considerar que, misticamente, a terra pertence às mulheres; 
elas têm um domínio a um tempo religioso e legal sobre a gleba e seus frutos. 
O laço que os une é mais estreito ainda do que uma pertinência; o regime de 
direito materno caracteriza-se por uma verdadeira assimilação da mulher à 
terra; em ambas se cumpre, através dos avatares, a permanência da vida, a 
vida que é essencialmente geração. [...] a terra é mulher, e a mulher é 
habitada pelas mesmas forças obscuras que habitam a terra. É, em parte, por 
essa razão que lhe é confiado o trabalho agrícola; capaz de atrair a seu seio 
as larvas ancestrais, tem ela também o poder de fazer jorrar dos campos 
semeados os frutos e as espigas (BEAUVOIR, 1970, p. 88). 

 

A Casa demonstrava um carinho por Maria e por seu gesto de mantê-la sempre 

arrumada e perfumada: “Na época em que a ordem sobre todas as coisas aqui se 

instalou, devido à cabeça desordenada da bela Maria, a Trindades esteve limpa, 

escovada, pintada e envernizada. Purifiquei-me nas mãos dela” (CAMPOS, 2004, p. 

53). Moça bonita e prendada nos diversos afazeres domésticos, Maria ganhara tanto 

a atenção de Trindades como também seu afeto. Diferente das outras noras que ali 

se instalaram e que não demonstravam apego pelas instalações da casa, Maria 

passou a ser lembrada na narrativa das memórias da Casa por diversas vezes. 

Trindades assim a descrevia: “Era ela incansável na difícil arte de arrumar, pôr em 

ordem e manter sempre limpos quartos e salas. Tinha por hábito lavar constantemente 

as mãos. As outras noras que aqui viviam não faziam este serviço caseiro, valiam-se 

das amas e mucamas” (CAMPOS, 2004, p. 49). 
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Do jardim aos espaços interiores da casa, Maria concretizava trabalhos que as 

outras noras nem se dispuseram a realizar. Limpava e perfumava Trindades como 

ninguém, costuras em suas mãos ficavam perfeitas, assim como ordenava as roupas 

já lavadas por tamanhos e cores diferentes. Mudava os móveis da casa de lugar ao 

ponto de deixá-la mais arejada e com mais espaço de circulação, na cozinha separava 

e guardava vasilhames e tachos por tamanhos e alturas diferentes, como também 

separava alguns pedaços de lenha e já os colocava mais próximos ao fogão para 

ganharem tempo no preparo das comidas e nas andanças ao depósito para pegar 

lenha. 

Por algum tempo a bela Maria pôde alcançar todos os lugares da grande 

Trindades com seu poder de arrumação e felicidade, porém seu exagero de limpeza 

acabou por inquietar a alguns: “Esse seu proceder foi aceito por todos como uma 

virtude, mas o tempo sazonaria as opiniões” (CAMPOS, 2004, p. 49). A bela moça 

começou a ser alvo de conversas sobre todos da família, sendo cobrada por ainda 

não ter tido filhos. Com tais acontecimentos, Maria começara a adquirir tristeza em 

seus afazeres e incapacidade de não conseguir gerar uma criança; a cobrança viera 

também daquele que mais amava:  

 

Seu marido dera para se inquietar com sua limpeza exagerada, seu constante 
lavar de mãos. Deixasse, pedira, esta mania de arrumação, melhor seria 
tivesse um filho para assim se dedicar. Ela o olhara espantada. Ansiava por 
ter uma criança, esta demora muito a constrangia e a infelicitava, já que para 
seus irmãos casados os nascimentos aconteciam todos os anos (CAMPOS, 
2004, p. 51). 

  

Casar e constituir família, parindo filhos, era o destino de grande parte das 

mulheres daquela época. A constituição do casamento era associada à proliferação 

da família. A mulher que era considerada estéril não era totalmente realizada; ser mãe 

significava seguir aos preceitos que desde menina foram repassados pela sociedade, 

visto como algo divino e natural. A maternidade tanto pode ser pensada como uma 

experiência natural feminina, como também um envolto da instituição patriarcal, já que 

as imagens relacionadas à maternidade não foram criadas pelas mulheres e sim 

destinadas a elas. 

É importante ressaltarmos que a ação de procriar da mulher foi por muito tempo 

uma “prisão” para elas mesmas. Ou seja, ao mesmo tempo que deveriam ter filhos 
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para assim garantir as gerações da família, aquelas que não queriam ou não poderiam 

ter filhos eram tratadas com exclusão em comparação às demais. Tania Swain, em 

seu texto “Meu corpo é um útero?”, realiza uma discussão sobre a procriação e a 

maternidade, temas já abordados por outras pesquisadoras como, por exemplo, 

Simone de Beauvoir e Elisabeth Badinter, já mencionadas anteriormente. Swain 

destaca: 

 

As mulheres são assentadas e definidas por esta diferença em seus próprios 
corpos, em uma imanência que se concentra em seus órgãos reprodutores. 
Mas, se a capacidade de procriação é uma especificidade, esta não define a 
totalidade de meu ser. Entretanto, procriar, reproduzir a espécie passou a 
significar socialmente o feminino e esta significação social chama-se 
maternidade. Por um lado, a maternidade é louvada e incensada, 
objetivando-se na figura da mãe; por outro, torna-se uma fatalidade, na 
medida em que deixam de ser mulheres a imensa legião daquelas que não 
querem ou não podem ter filhos; perdem sua inteligibilidade social e alinham-
se na fileira dos excluídos (2007, [não paginado], grifo do autor). 

 

Esta passagem corrobora ao destino da personagem Maria. A jovem sendo 

cobrada por ainda não demonstrar a sacralidade de ser mãe e passando por 

inquietações a partir de sua não gravidez, um dia acorda com enjoos e, com o atraso 

de suas regras, lançou em toda a família a felicidade de estar grávida. Durante três 

meses os sintomas continuaram e Maria mantinha seus afazeres e limpeza na 

Trindades, no entanto, em uma noite específica, a Casa novamente entra como única 

testemunha da realidade e sofrimento destinado à bela Maria: 

 

Uma noite, sem o acúmulo de saias notei que sua barriga diminuíra. 
Acompanhei seu solitário e silencioso choro dentro daquele quarto, 
amordaçando os soluços no lençol [...] Em uma noite de luar, ela com extrema 
cautela saiu do quarto e retornou com o tamborete da cozinha. Surpreendi-
me ao sentir que, ao voltar a bela Maria para o seu quarto, Ela viera na sua 
companhia. [...] O nó foi meticulosamente bem dado a quatro mãos. Perfeito. 
(CAMPOS, 2004, p. 54-55). 

 

 Maria vendo as outras mulheres parindo a cada ano cria uma gravidez 

psicológica que logo se desenrola no seu suicídio, enforcando-se. Ela, assim como 

muitas mulheres do seu tempo, foram criadas para serem mães, vendo a “maternidade 

como destino último de mulher”22, parafraseando aqui Rocha-Coutinho. O destino das 

                                                             
22 Retirado do livro Tecendo por Trás dos Panos (1994), de Maria Lúcia Rocha-Coutinho. Fazendo 
referência a um de seus subtítulos do livro. 
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mulheres da casa era associado ao seu potencial reprodutor, criando na maternidade 

a essência de ser mulher. Mesmo aquelas que não chegavam ao papel de serem 

mães, como Tia Alma e a jovem Maria, assim elas desejavam; sabiam que o peso de 

não “darem frutos” cairiam sobre suas vidas em forma de especulações e cobranças. 

Já passando por algumas dessas cobranças por parte da família, Maria, com a 

ajuda da Morte – presença constante em toda a narrativa –, tira sua própria vida: “Do 

quarto Ela [a Morte] saiu com aquela vida, deixando ficar seu rastro no torturado rosto 

de Maria” (CAMPOS, 2004, p. 55) e a partir daquele momento criou-se na Trindades 

a história do quarto mal-assombrado, justamente o quarto de Maria, que com o tempo 

passou a ser usado para o despejo de coisas sem serventia onde nenhum humano 

adentrou mais seu espaço: 

 

No final da tarde deste mesmo dia, enterraram-na noutro lugar sem ser no 
campo sagrado, mas nunca deste quarto ela se libertou. Aqui ficou sua 
sombra e em noite de muitos ventos, escuto sempre com o ranger das cordas 
das redes nos armadores a sua voz: “... canta que a vida é um dia...” Desde 
então a Casa-Grande tornou-se mal-assombrada. [...] As redes não mais 
foram armadas para alguém aqui dormir. Contavam os que persistiam em lá 
pernoitar que ouviam passos a noite toda, ruídos de canastras sendo abertas 
e sombras onde houvesse luz (CAMPOS, 2004, p. 55). 

 

O fato de Maria ter se suicidado fez com que a enterrassem em outro local 

longe do cemitério, este visto como solo santo, e que não merecia ser blasfemado. 

Após sua morte, as plantas do jardim que Maria cultivava amanheceram mortas. As 

flores que insistiam em brotar não mais se tornaram linheiras, emaranhavam-se as 

ervas; nunca mais foram vistas flores tão belas e em perfeita simetria como as da bela 

Maria. 

 

 

3.3.5 Emerenciana – a criadora de intrigas 

 

 Emerenciana é a personagem da narrativa que representa o lado de brigas e 

intrigas dentro da Trindades. Sendo a nora que viera casar com Pedro, um dos filhos 

da casa, sempre se mostrou implicante e sem afeto para com os empregados e 

afazeres da casa. Moça de família abastada e com intuito de casamento futuro, 
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Emerenciana se destacava entre as outras moças por suas atitudes precipitadas e, 

em alguns momentos, negligentes. 

 A moça “fora marcada quando menina por uma doença que a deixara 

defeituosa de uma perna, fazendo-a manquejar, e o pai devotara-se na tentativa de 

curá-la, em busca de remédios, meizinhas e promessas” (CAMPOS, 2004, p. 52); 

porém, o defeito não foi cessado totalmente, um rezador dissera-lhe que sempre 

carregasse junto à pele algo de ouro, assim o tempo se encarregaria de cobrir a 

imperfeição. 

 Assim como as outras moças de sua época, Emerenciana possuía o desejo do 

casamento: “Ao casar-se com ela, junto ao grande dote dado pelo pai de 

Emerenciana, veio atrelada má-criação que este lhe dera” (CAMPOS, 2004, p. 52). 

Atitudes sobre essa má-criação é destacada, primeiramente, na memória da Casa 

quando a moça viera passar uns tempos na Trindades e dali conseguira seu feito do 

casamento. Vejamos o narrar da Casa: 

 

[...] aqui ela chegou ataviada nos exageros dos seus finos trancelins de uma 
vara de comprimento, de gargantilhas em filigranas, de pesados pentes de 
armar, anéis, braceletes e uma singular palmilha de ouro, usada no sapato 
na tentativa de aumentar a altura da perna atrofiada. Os longos vestidos 
ajudavam a disfarçar este recurso no sapato. [...] Certa noite, quando todos 
se recolheram em busca de seus sonhos, ela entrou com cautela no quarto 
dele [Pedro] que acordou quando ela se deitara ao seu lado. Ninguém soube, 
mesmo muito depois, que ela assim agira. Este segredo ficou entre ambos, 
assim ela suplicara a ele. [...] Era ele de índole calma e suas resoluções 
demoravam a ser tomadas [...] Daí a surpresa de todos pela pressa para 
casar-se. Novamente quando ela aqui retornou, já veio com ele casada 
(CAMPOS, 2004, p. 52-53). 

 

 Quando se tornou parte da família, Emerenciana continuou seus feitos de má-

-criação, como, por exemplo, a implicância com a moça Maria. Na fala de Trindades, 

percebemos que a nova nora trazia para o convívio da família muitos desafetos e 

implicâncias, “Pedro, seu marido, interferira para que assim não agisse. [...] 

Conhecendo sua mulher, sabia ele que suas palavras não encontrariam eco” 

(CAMPOS, 2004, p. 52).   

 Um aspecto que nos chama atenção na narrativa de Trindades é a relação que 

a personagem Emerenciana possui com o ouro desde a infância. A casa fora 

testemunha que o ouro não mudara a imperfeição da perna: “O ouro deu-lhe força no 

mando, nos ditos despóticos, na língua ferina” (CAMPOS, 2044, p. 53); ou seja, 
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Emerenciana trazia a imperfeição no corpo como também no espírito. Quando menina 

seu pai fizera o possível para desaparecer tal indiferença na filha, todavia “Enquanto 

o pai se empenhava em remediar sua incorreção, nela faziam-se aumentar, por tantas 

vezes alcançadas, o egoísmo, a indolência” (CAMPOS, 2004, p. 52). A força do ouro 

não podia mudar o que já viera com a menina desde o seu nascimento. Pedro, seu 

futuro marido, ganhou como complemento ao dote do casamento tanto a imperfeição 

da mulher como também a sua língua ferina. 

 Sabe-se que nos séculos passados quando as filhas iam casar-se a família da 

noiva tinha por obrigação oferecer ao noivo um dote como complementação ao 

casamento; assim destaca Del Priore em relação a tal questão:  

 

[...] o dote de casamento era obrigação à qual não se furtavam os pais da 
nubente. O marido recebia escravos, instrumentos de lavoura, cabeças de 
gado, e ainda o enxoval da noiva em que figuravam sempre o anel, brincos 
de ouro, botinas, chapins de Valença, o vestido nupcial para ir à porta da 
Igreja, os vestidos de gala, vasquinha, gibão e “seu manto para as festas da 
vila”, sem falar do mobiliário e da “limpeza da casa”, que vinha a ser a cama 
e mais roupas. Os abastados acrescentavam “pedaços de chão” sobre os 
quais os filhos pudessem construir, ou “um adjutório para fabricar casa e sítio 
para si” (1997, p. 315-316). 

 

Além disso, havia uma grande preocupação da família em resguardar a pureza 

das moças, principalmente depois das primeiras regras. O estudo de Miridan Knox 

Falci (2011) sobre as mulheres do sertão nordestino, abordando principalmente as 

regiões do Ceará e Piauí, proporciona um vasto painel de imagens, perfis femininos e 

condições dessas mulheres. Segundo a autora, as meninas a partir dos 12 anos já 

eram encarregadas de começarem o seu próprio enxoval, já visando um futuro 

casamento que, em sua maioria, realizava-se entre as moças de 15 a 18 anos; se este 

não acontecesse até os 25 anos as mulheres já ficavam preocupadas, sendo 

consideradas como “moças velhas”, “moças que tinham dado o tiro da macaca”, 

“moças no caritó”. 

 Junto às moças de elite, “Por ocasião do casamento, o pai costumava adiantar 

parte da herança da filha ao genro – em muitos inventários do século passado, 

observa-se o desconto do monte desse adiantamento feito pelo sogro” (FALCI, 2011, 

p. 260); o marido mantinha, assim, o “poder marital”, administrando os bens que, 

possivelmente, a esposa trazia como herança de família. Tal realidade é relacionada 
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às moças abastadas, já as pobres e escravas, na sua grande maioria, não constituíam 

casamento oficial, e sim amasiavam-se, pois “[...] o casamento era uma opção das 

‘classes dominantes’, motivado por interesses patrimoniais ou de status, restando o 

concubinato como alternativa sexual e conjugal para os demais” (VAINFAS, 2014, p. 

104).   

Além de status perante a sociedade, casar-se conforme as leis da Igreja 

Católica ainda era muito caro; sem contar dos inúmeros documentos exigidos que 

dificultavam a formalização do sacramento: 

 

Nossos historiadores têm alegado variadas razões para a generalização do 
concubinato entre as camadas populares, mas todos parecem vinculá-la 
principalmente ao alto custo do sacramento e aos complicados trâmites 
burocráticos que a disciplina matrimonial passou a exigir [...] o processo 
matrimonial era caro, lento e complicado, exigindo dos nubentes variados 
documentos e grandes despesas, incluindo certidões de batismo – 
necessárias para a comprovação de idade núbil –, atestados de residência – 
importantes para o exame dos contraentes que tivessem residido em outras 
paróquias – e certidões de óbito do primeiro cônjuge, no caso de viúvos – 
essenciais para evitar as frequentes bigamias daquela época (VAINFAS, 
2014, p. 118-119). 

 

 Por meio da memória da Casa, percebemos que além da enorme vontade de 

casar e da má-criação estampada por Emerenciana, constatamos a diferença dessa 

nos cuidados dentro do espaço da família em relação às demais noras. Trindades 

destaca o momento em que a nora pôs ideias em querer mudar a sua grande 

estrutura, danificando assim seu madeirame e seus longos espaços: “A outra nora, a 

Emerenciana, muito me afligiu ao fazer várias reformas, prática quase sempre 

insensata, usada por homens e mulheres nas suas casas” (CAMPOS, 2004, p. 53).  

 Isso significa que os que vinham de fora e também os mais jovens, conforme a 

mudança de gerações, vão deixando esvair-se a crença no fortalecimento da terra e 

a ligação do homem com a Natureza. Com a madeira cortada em dia de lua minguante 

pelo seu primeiro dono, para assim a casa possuir duração secular, e seus longos e 

espaçosos quartos construídos em direção ao nascente com intuito de permanecerem 

frios e iluminados, tudo isso começou a se perder com as reformas mal planejadas 

pelos habitantes do lugar. Ouçamos a descrição de Trindades: 

 

O material usado atingiu-me profundamente, pois nestes novos 
compartimentos as madeiras sem préstimo, de má qualidade, várias ainda de 
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claro alburno, foram a causa de que muito mais tarde aqui se infiltrassem os 
azarentos e destruidores cupins, nestas madeiras sem lei. Algumas paredes 
foram levantadas para fechar portas ou dividir cômodos, tirando-lhes luz e 
calor. Restaram as cicatrizes nas paredes cortadas para colocação de 
encaixes e de centenas de aviltantes pregos. E assim depósitos, quartos de 
despejos, cubículos escuros foram agregados em torno de mim como 
parasitas. [...] Ao longo dos anos me foram impostas outras absurdas 
reformas por moradores quase sempre de duvidosos gostos (CAMPOS, 
2004, p. 53-54). 

 

 Emerenciana só foi a primeira entre outros que resolveram mudar a estrutura 

de Trindades, danificando-a. Ela também foi a responsável por algumas atitudes que 

fizeram com que Pedro, um dos filhos da casa, se tornasse logo seu marido: “[...] ela 

entrou com cautela no quarto dele que acordou quando ela se deitara ao seu lado” 

(CAMPOS, 2004, p. 53); o que fez com que, tempos depois, uma de suas filhas viera 

a repetir a ação da mãe quando mais jovem: “Tivera três filhas. Muitos anos passaram 

quando a filha do meio, a mais parecida com ela, reproduziu a mesma cena ao desejar 

o noivo de uma prima e dele veio a ter um filho” (CAMPOS, 2004, p. 53). Nesse 

momento, Trindades revela que o homem não tarda a repetir os mesmos erros dos 

seus em plena roda viva do tempo, um dia plantado terá seu dia de colheita: “O tempo 

vive em roda, a girar, a repetir-se como um velho desmemoriado. Faz reaparecer os 

mesmos atos, dramas, situações. As circunstâncias é que fazem parecer aos homens 

ser esta a primeira vez que ocorrem, daí ainda se surpreendem” (CAMPOS, 2004, p. 

53). 

 

 

3.3.6 A negra Damiana (ama) e a velha Josefa (cozinheira) – contadoras de 

histórias  

 

 A negra Damiana é uma das personagens responsáveis por contar e recontar 

as histórias de Trancoso para as crianças no interior da casa; esta demonstra um 

grande afeto pela ama, pois assim como as crianças paravam e ouviam os narrares 

de Damiana, Trindades também aprendia sobre as crenças dos povos e suas 

histórias. Vejamos o momento em que a Casa descreve os feitos da negra Damiana: 

 

Meninas brincavam separadas dos meninos. Primos e primas sentiam-se 
atraídos, procuravam-se, daí tanta vigilância das mães, tias e amas. Só à 
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noite, depois de lavarem os pés com água quebrada a frieza, ouviam as 
histórias de Trancoso, contadas pela negra Damiana; em torno da luz das 
lamparinas é que os meninos e meninas ficavam juntos. Tempo em que estas 
paredes muito ouviam sobre “A filha desobediente”, “O bispo esmoler”, “As 
três perguntas do rei”, “A donzela honesta e o duque justiceiro” e tantas outras 
como “O avarento castigado”, “A baixela quebrada” (CAMPOS, 2004, p. 59).  

 

A negra Damiana além de possuir o dom do encantamento junto às crianças, 

representa também as mulheres afrodescendentes que passaram pela Trindades. 

Seus aprendizados condizem e reforçam a mistura de crenças entre os povos, 

mantendo a conexão com a memória de seus descendentes. Pois como mesmo 

ressalta Cascudo, em Literatura Oral no Brasil, “As mulheres possuem o arquivo 

mental em desenvolvida extensão” (2006, p. 177); o que nos leva a destacar a grande 

participação das negras nas histórias de Trancoso repassadas de gerações em 

gerações. 

As mulheres negras ao chegarem como escravas no Brasil trouxeram consigo 

a tradição dos povos africanos. As histórias portuguesas, bem como as africanas, logo 

aqui se misturaram, sofrendo grandes modificações nas narrativas das negras velhas 

e amas de leite. Quando lidamos com as histórias e/ou estórias contadas, não 

podemos esquecer que cada sociedade possui sua própria carga cultural e tal se 

apresenta como herança do seu povo enquanto memória. A oralidade no continente 

africano é a forma mais utilizada para se repassar os conhecimentos entre gerações. 

Os grandes conhecedores e responsáveis de repassar e tornar viva a memória do 

povo africano, os contadores de histórias, são os “griots”; lendários mestres que 

possuem o privilégio de transmitir o conhecimento ancestral entre seus descendentes. 

Segundo Melo,  

 

o termo griot, na cultura africana, significa contador de histórias, função 
designada ao ancião de uma tribo, conhecido por sua sabedoria e 
transmissão de conhecimento; figura presente na África tribal que percorre a 
savana para transmitir, oralmente, ao povo, fatos de sua história; é o agente 
responsável pela manutenção da tradição oral dos povos africanos, cantada, 
dançada e contada através dos mitos, das lendas, das cantigas, das danças 
e das canções épicas; é aquele que mantém a continuidade da tradição oral, 
a fonte de saberes e ensinamentos e que possibilita a integração de homens 
e mulheres, adultos e crianças no espaço e no tempo e nas tradições; é o 
poeta, o mestre, o estudioso, o músico, o dançarino, o conselheiro, o 
preservador da palavra (2009, p. 149).  
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  Dessa forma, a tradição oral, repassada para as crianças brancas da casa por 

intermédio de Damiana e das outras negras presentes no decorrer das gerações da 

família, torna viva a convivência e a mistura de raças e crenças dentro da Trindades. 

A Casa então destaca: “Ainda escuto as várias entonações de Damiana fazendo os 

personagens, dando ênfase aos gestos nos momentos culminantes. Vejo os rostinhos 

ansiosos, medrosos e vibrantes nos bons desfechos das histórias” (CAMPOS, 2004, 

p. 59). 

 Já a velha Josefa, uma das cozinheiras e praticante das crenças do povo 

sertanejo, é a personagem feminina que, com o caminhar de gerações, mantém a 

esperança e o acreditar nas benzeduras e nas superstições da terra. Josefa, assim 

como algumas mulheres da casa, possui um vínculo com o espaço doméstico da 

Trindades. A cozinha era seu lugar de pertencimento, onde plantas e comidas 

estavam sempre prontas para serem colhidas e servidas: “Boa mão possuía a velha 

Josefa, tanto no sal, nos temperos como no trato de suas aves de capoeira que se 

multiplicavam. [...] Ela dizia que era preciso ter ‘boa cabeça’ para que tudo desse certo 

e não dar o enguiço” (CAMPOS, 2004, p. 68). 

 Foi nas mãos da velha Josefa que Trindades, assim como muito fez a bela 

Maria, se viu arrumada e cheirosa: “A Trindades estava limpa, arrumada e cheirosa 

com suas sementes de cumaru e as defumadoras alfazemas e manjeronas” 

(CAMPOS, 2004, p. 68). Como também foi pela boca dessa mulher sábia que 

percebemos a mudança do homem nos cuidados com a terra e o esquecimento nas 

crenças conforme as novas gerações. Falava ela que vistoriava “os malefícios deste 

povo novo que parece não querer fazer esforço e nem aprender os velhos costumes” 

(CAMPOS, 2004, p. 68); assim podia-se enxergar que as constantes mudanças na 

Trindades não se limitavam somente aos aspectos estruturais da casa, mas se 

estendiam também até aos novos moradores e proprietários. Tais mudanças fizeram 

com que as práticas e os costumes tão enraizados pelos antigos também sofressem 

modificações em relação à convivência e o bem-estar nas dependências da casa. 

 

 

3.3.7 Eugênia e suas filhas: Ana, Beatriz e Elvira – abuso e liberdade 
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 Eugênia e suas três meninas marcaram uma geração de mulheres não muito 

diferente das demais que vieram morar dentro da Trindades. Eugênia casou-se muito 

cedo com Custódio, um dos filhos da casa. Afilhada de Bisneto, herdeiro da Trindades 

após a morte do avô, ela nasceu e sempre viveu no Solar, na fria Serra dos Ventos, 

lugar de belas orquídeas e nascente das águas; e “Quando o Bisneto subira para a 

Serra dos Ventos, levou na sua companhia o Custódio, que faria neste setembro trinta 

e sete anos” (CAMPOS, 2004, p. 57). Moça ainda menina com um ar de leveza, ficara 

encantada com os olhos azuis de Custódio e não demorou para se tornar sua esposa 

e lhe dar filhos. Após três meses o casal desceu da Serra dos Ventos e retorna a 

Trindades, a mãe de Custódio a recebeu muito emocionada, pois ambas casaram-se 

com a mesma idade: dezesseis anos.  

 Em relação ao momento e a idade certa para o casamento, percebemos que 

as mulheres da narrativa obtiveram muito cedo essa nova passagem da vida, ainda 

na fase da adolescência. Gilberto Freyre, em Casa-Grande & Senzala, descreve que 

grande parte dos documentos de viajantes pelo Brasil declara o casamento precoce 

de moças quase meninas com homens bem mais velhos:   

 

Foi geral, no Brasil, o costume de as mulheres casarem cedo. Aos doze, 
treze, quatorze anos. Com a filha solteira de quinze anos dentro de casa já 
começavam os pais a se inquietar e a fazer promessa a Santo Antônio ou 
São João. Antes dos vinte anos, estava a moça solteirona. O que hoje é fruto 
verde, naqueles dias tinha-se medo que apodrecesse de maduro, sem 
ninguém colher. [...] Quem tivesse sua filha, que a casasse meninota. Porque 
depois de certa idade as mulheres pareciam não oferecer o mesmo sabor de 
virgens ou donzelas que aos doze ou aos treze anos. Já não conservavam o 
provocante verdor de meninas-moças apreciado pelos maridos de trinta, 
quarenta anos. Às vezes de cinquenta, sessenta, e até setenta (FREYRE, 
2013, p. 429). 

    

Com um marido vinte anos mais velho, Eugênia tivera três filhas – Ana, Beatriz 

e Elvira –, mãe e filhas brincavam juntas, até pareciam quatro crianças. No tempo em 

que sua caçula, Elvira, alcançou seus dez anos Eugênia esperava seu primeiro filho 

homem e não entendia o silêncio e o choro que cada filha vinha apresentando. 

Começou com Ana: “Das três, a de choro fácil e mais calada era Ana, a mais velha. 

[...] Mãe é quem conhece o filho e vice-versa, pois nem as cunhadas nem a ama 

estavam certas da razão do choro fácil e do mutismo de Ana nestes seus dez anos” 

(CAMPOS, 2004, p. 61).  
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 A Casa em tal situação nos revela o porquê da mudança na maneira das 

crianças. Tudo se remetia ao comportamento inadequado que o pai mantinha com as 

filhas; molestava-as quando alcançavam seus dez anos de idade e assim persistiu 

sem que as irmãs confessassem umas às outras. De uma a uma, Custódio mantinha 

com as filhas relações íntimas às escondidas. 

Trindades, a primeira que presenciou os ataques acometidos contra as 

meninas, fora a testemunha de tais gestos libidinosos que o pai conservava com as 

filhas, decepcionando-se: “Novamente só eu assistira. Pela primeira vez desejei 

findasse para mim ter de assistir ao viver de cada dia e noite entre os homens. Vontade 

de que meus sentidos só abrangessem a vida acima dos meus telhados na rota das 

estrelas” (CAMPOS, 2004, p. 63). 

 Em poucos momentos como este Trindades deixa claro ao seu leitor o desejo 

de não ter que ver tudo entre seus espaços. Os atos praticados nos calares da noite 

são descritos no narrar da Casa. Observemos: 

 

Lembro-me de que nesta fase de Ana seu pai começara a tratá-la com 
intransigências na presença dos outros, mas, a sós com a filha, sua voz 
mudava de entonação, tornava-se rouca, ao dizer-lhe que estava se tornando 
mocinha e muito assemelhava-se a sua mãe nesta idade. Soavam trêmulas 
as palavras e suas mãos defeituosas tremiam alisando a menina (CAMPOS, 
2004, p. 61) 
 
Uma tarde o pai a chamou para ir cavalgar até o açude. [...] A menina 
aquiesceu. Mas retornou para casa sozinha e no seu rosto havia um ar 
assustado, afrontado, e sozinha no quarto chorou longamente de bruços. [...] 
Procurava estar sempre junto de alguém. Tinha sustos quando entretida 
brincava e ouvia a voz do pai (CAMPOS, 2004, p. 61-62). 
 
Ana não soube o que se passou dois anos depois com a irmã Beatriz, e esta 
pensava que só com ela o pai agia daquele jeito que tanto a atemorizava com 
suas mãos pesadas, que a machucavam ao apalpar-lhe sôfrego todo seu 
corpo, fazendo-a chorar (CAMPOS, 2004, p. 64). 

 

 A maledicência do pai perante as filhas traz à discussão o que Michelle Perrot 

chama de “Os silêncios do corpo da mulher”. Em seu artigo, a historiadora aborda os 

vários silêncios impulsionados à mulher desde a sua criação. Uma das formas de 

silêncio que ela destaca e que muito se encaixa com o sofrimento das filhas de 

Eugênia é o silêncio do corpo violentado, ou seja, da violência sexual sofrida pela 

mulher. Segundo Perrot, essas violências, de uso privado, são cometidas por pessoas 

de dentro da família, mostrando que  
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O abuso sexual, o incesto, do qual, muito mais do que os meninos, são as 
meninas as vítimas dos pais ou dos irmãos, enterram-se na obscuridade dos 
lares. É necessária muita coragem, por parte dos interessados e mesmo da 
mãe, para ousar falar. Acima de tudo, porque é difícil provar que houve 
estupro. [...] Consequentemente, apresentar queixa é muito dissuasivo, 
mesmo porque pressupõe revelar o que há de mais secreto nas mulheres, 
sua intimidade sexual. Por isso elas se calam (2003, p. 18-19). 

 

 A ação de calar-se é também exercida pelas meninas, até entre elas. Os modos 

furtivos do pai em momentos a sós com cada uma e os choros repentinos das crianças 

instalaram entre os da casa opiniões diversas sobre qual seria a causa de tanta 

alteração. As três, individualmente, adquirem um silêncio profundo como forma de 

encobrir o que nem elas sabiam o que era: 

 

As meninas, em plena trilha do aprendizado e das mutações, desencantaram-
se antes do tempo que é dado às crianças. Ana e Beatriz por não poderem 
avivar a memória através das palavras, emparedadas dentro delas, às vezes 
pareciam duvidar, esquecer o que lhes acontecera e a idade as ajudava. Era 
só quando sofriam nova tocaia do pai, que nelas voltava a confundir-se 
obediência com afeição. As palavras não pronunciadas transformaram-se no 
conivente silêncio, no engolir difícil na hora das refeições, nas rebeldias dos 
gestos furtivos, nos seus choros repentinos. E nesse viver foram crescendo 
(CAMPOS, 2004, p. 64).  

 

A Casa, como protetora, sabe e comenta da sua incapacidade perante as 

injustiças dos homens, mas isso não a impede de dar sua opinião em relação aos 

seus viventes. Segundo ela: “Aprendi que os homens não percebem o que lhes pode 

suceder dentro de suas casas” (CAMPOS, 2004, p. 24).  

O acontecido estupro com as meninas embaixo do teto de Trindades nos leva 

a discutir sobre quão são grandes os números de estupros acometidos nos seios 

familiares. Como já abordamos, às mulheres eram reservados locais íntimos como 

forma de mantê-las afastadas de olhos alheios e de preservar suas honras, sendo 

sempre escoltadas para quando tivessem que sair; porém, em grande parte das 

vezes, o grande culpado encontra-se dentro de casa. Nas palavras de Perrot, em 

História da vida privada, a honra das mulheres não deveria ser vista como econômica, 

e sim como moral e biológica, sendo uma desgraça tudo que venha a ferir o nome da 

família: 
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A família não é apenas um patrimônio. E também um capital simbólico de 
honra. Tudo o que arranha sua reputação, que mancha seu nome, é uma 
desgraça. Cerra fileiras contra o estranho que lhe faz uma ofensa. O erro 
comprometedor de um membro seu mergulha-a num constrangimento cruel. 
Solidariedade na reparação, punição do tribunal familiar, exclusão, 
cumplicidade do silêncio: todas as reações são possíveis. Ai daquele, porém, 
que traz a desgraça! (PERROT, 2009, p. 250). 

 

 Sendo o pai o executante do ato cria-se entre as meninas um medo a mais em 

denunciar. Todavia, o momento da quebra do silêncio das irmãs se dá justamente 

após várias brigas, intrigas e mudanças abaixo das telhas de Trindades. O silêncio 

antes instalado veio como revelação para a mãe que não chegou a imaginar tal 

brutalidade pelas mãos de quem menos esperava. Todos os acontecimentos 

“favoreceram Elvira a contar às irmãs o que o pai lhe fizera e a quebra do silêncio 

trouxe Ana e Beatriz o necessário desafogo das palavras. Elvira, nelas apoiada, 

ampliou a coragem, e esta a fez revelar a Eugênia o que lhes acontecera” (CAMPOS, 

2004, p. 65).  

 Com a quebra do silêncio das filhas, Eugênia corta não somente os laços com 

o marido, mas com todo um sistema patriarcal, já que, em grande maioria, as mulheres 

se calam e aceitam determinadas ações. No momento em que ela decide sair de casa 

e levar os filhos está refazendo seu caminho e sua história enquanto mulher. Sendo 

elas velhas ou jovens, as mulheres possuem forças para seguir em frente, é o que 

discute Clarissa Pinkola Estés, em A ciranda das mulheres sábias. Comparada a uma 

grande árvore que não resolve morrer em meio a doenças e agressões, Eugênia faz 

parte de gerações de mulheres que, assim como ela, também decidiram lutar: 

  

Você é a herdeira. Mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se 
encontrado com elas, suas ancianas, suas sábias antepassadas, existem. 
Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se 
tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio 
caminho e os passos de outras. Elas conseguiram isso por meio da decisão 
de não desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da sua frente, 
por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, 
pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelas menores 
fendas ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e 
simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer [...] 
Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar 
oscilantes pela escuridão (ESTÉS, 2007, p. 60, grifo do autor). 
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 Mãe e filhos partem de Trindades, deixando para trás o culpado por tal desastre 

e a vida obscura e mascarada sentida pelas meninas. Juntas elas representam a 

liberdade do corpo, sem amarras e sem mentiras. 

 

 

3.3.8 Eugênia – historiadora e última de sua geração 

 

 Quando Trindades começou a sentir-se abandonada com as mudanças do 

tempo e alguns de seus moradores decidiram deixá-la, parte dos bens da família foi 

sendo perdida, “Avolumaram-se as afrontas e dissidências entre os irmãos, e estas 

agravaram-se num crescendo. A herança, anos depois, por eles deixada aos filhos, 

foi este ódio familiar que os levou à ruptura definitiva” (CAMPOS, 2004, p. 65).  

 Percebe-se que entre as gerações o vínculo com a casa e a tradição familiar 

se dissipa com o passar dos anos. As pessoas mudam, a herança familiar deixa de 

ganhar força ao ponto de um dia a Casa ser doada de portas serradas e as lembranças 

serem as únicas a permanecerem vivas. Eugênia, a última de sua geração e que não 

fora criada dentro dos espaços da Trindades, volta à casa com a esperança de se 

encontrar com as raízes de seus antepassados. Ganhara como herança de sua bisavó 

uma pintura da Trindades: “Dela possuo uma bela aquarela onde o pintor a fez 

banhada de luz entre a capela, o curral e o açude” (CAMPOS, 2004, p. 87), todos em 

ruína, assim como a Casa-Grande. Mas foi de sua trisavó que ganhara seu nome em 

sinal de boa sorte, pois assim como ela nascera empelicada, teria proteção especial 

e seria feliz: “Sou a quinta de uma geração de mulheres” (CAMPOS, 2004, p. 88). 

Diferente das outras mulheres da casa, Eugênia representa a mulher dos novos 

tempos, junto com as mudanças do sertão e as transformações da sociedade, pois 

como mesmo lembra Trindades: “Ninguém pode pôr rédeas no tempo” (CAMPOS, 

2004, p. 85). Ela viera até a casa na companhia de amigos, atrás de conhecer o lugar 

que existia apenas pelas histórias contadas. Um deles comentou: “– Eugênia, a única 

historiadora entre nós engenheiros, vai descobrir o que só a ela serão reveladas” 

(CAMPOS, 2004, p. 86).  

 As duas profissões citadas destacam nas suas falas a beleza e a grandiosidade 

da estrutura da casa ainda resistente de séculos passados. Abandonada por seus 
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moradores e habitada somente por bichos, Trindades arranca elogios sobre sua bela 

fundação: “Um deles fala sobre a beleza da minha construção, o sacrifício que deveria 

ter sido transportar o material nas parelhas de bois ajoujados por tiras de couro, vindos 

de muito longe. O tempo deles era outro naquela época” (CAMPOS, 2004, p. 86).  

 Eugênia, a historiadora, é a única que quer saber sobre o interior da casa. Ela 

é capaz de rever as histórias dos seus antepassados e de ouvir e colher as memórias 

da Trindades. Sua conexão com a História faz com que ela tenha olhos de 

pesquisadora, enxergue detalhes e procure reflexões. Alguém de seu grupo comenta: 

“– Vai terminar Eugênia escrevendo uma história, na trilha de sua defesa de tese” 

(CAMPOS, 2004, p. 87), e Eugênia responde: “Quem sabe seja agora o tempo de 

escutar o que as paredes da Trindades tanto ouviram” (CAMPOS, 2004, p. 87). Até 

porque para Eugênia ouvir as histórias da Trindades é ouvir as histórias da sua família, 

a sua própria história; pois como mesmo nos lembra Marina Colasanti, as mulheres 

são as grandes narradoras de suas histórias: 

 

Durante séculos as mulheres foram as grandes narradoras, aquelas que ao 
redor ou à beira da cama mantinham vivas narrativas milenares. [...] Esse 
papel foi consentido às mulheres sem constrangimentos. E não apenas 
porque se tratava de oralidade – aparentemente mais perecível –, mas 
porque elas atuavam como transmissoras de elementos culturais 
estratificados, repetidoras de narrativas já existentes e emitidas por outras 
fontes. [...] A coisa muda de figura quando elas se tornam narradoras de seus 
próprios textos (COLASANTI, 2004, p. 74). 

  

 Eugênia carrega em si o poder da palavra como forma de autoidentificação 

como mulher. Suas ancestrais transmitiam pela força da palavra as suas histórias para 

que assim mantivessem vivas. A última da sua geração de mulheres possui a chance 

de pesquisar e reunir as memórias enclausuradas na Trindades. Assim como as 

outras mulheres da sua família, a moça historiadora possui também uma veia 

supersticiosa. Antes mesmo de entrar na casa ela fez questão de não pisar na soleira 

da porta onde os antigos enterravam os umbigos dos recém-nascidos para assim levá-

los a voltar à casa materna: “[...] seus pés não tocaram na minha soleira” (CAMPOS, 

2004, p. 87). De acordo com Cascudo (2002), o fato não de pisar na soleira da porta 

era para não tropeçar na mesma, já que causa agouro temível.  
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Eugênia também foi impulsionada por uma força maior a achar o quarto de 

despejos e a abri-lo, aquele em que Maria morrera enforcada e dali sua alma nunca 

saiu: 

 

Parou em frente ao quarto dos despejos, o único de porta trancada. Sentiu 
um pressentimento [...] O rapaz forçou a porta e conseguiu abri-la. Não 
entraram porque nele a escuridão era maior, já que das telhas que o 
encimavam nenhuma se quebrara ou afastara-se. [...] Disse então ao rapaz 
que melhor era voltarem para onde estava o grupo cujas vozes se 
distanciavam. Senti seu medo. Saíram sem trancar a porta, mas esta fechou 
devagar às suas costas. Eles nada perceberam (CAMPOS, 20, p. 87-88).  

 

E para finalizar, não deixou que os demais saíssem da casa em pleno pico do 

meio-dia; dissera ela: “– Vamos ficar aqui, já é meio-dia. Antigamente nesta Hora-

Aberta se procurava a proteção das casas” (CAMPOS. 2004, p. 88). Tudo isso mostra 

o quanto a moça, mesmo criada longe da Trindades, carrega em si as crenças do seu 

povo sertanejo. 

Eugênia é a contemporânea da sua família, com ela “O espaço privado no qual 

tais mudanças se impulsionaram também mudou. A brasileira saiu do campo e veio 

para a cidade. Teve de mudar o corpo e a alma” (DEL PRIORE, 2001, p. 100). Com a 

mudança de espaço e de tempo, as mulheres também mudaram: 

 

Digo logo: somos mutantes, mulheres em transição. Como nós, não houve 
outras antes. E as que vierem depois serão diferentes. Tivemos a coragem 
de começar um processo de mudança. E porque ainda está em curso, 
estamos tendo que ter a coragem de pagar por ele. [...] Saímos de um estado 
que embora insatisfatório, embora esmagador, estava estruturado sobre 
certezas. Isso foi ontem. Até então ninguém duvidava do seu papel. Nem 
homens, nem muito menos mulheres. [...] Mas essa certeza nós a quebramos 
para poder sair do cercado (COLASANTI, 1981, p. 10). 

 

 Tal saída do cercado se dá pelo avanço que as mulheres obtiveram na 

sociedade nos últimos tempos. A grande mudança favorável que altera a disputa 

espaço privado x espaço público é bem aparente, bem como os avanços significativos 

em relação à escolaridade feminina. Sendo a primeira mulher a se mostrar letrada e 

a sair do espaço fechado do meio doméstico, Eugênia vai até a casa da família com 

a missão de fechar um ciclo familiar, trazer à tona as memórias vivas de suas 

antepassadas e conhecer o lugar onde todas viveram, realizando, assim, um retorno 

à casa materna onde o futuro está sempre ligado ao passado. 
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 Eugênia chegara a tempo de ver Trindades ainda não tomada pelas águas. 

Com o abandono da casa e com a mudança nos limites do sertão, a Casa-Grande 

fará parte do mundo das águas: “– Esta casa ficará dentro do contorno da bacia 

hidráulica. A grande barragem será construída em torno deste remanso. A casa irá 

para o fundo das águas” (CAMPOS, 2004, p. 88). E como símbolo de sua longevidade, 

anos após, Eugênia foi a primeira quem conseguiu avistar a casa no espelho d’água, 

justamente na hora das Trindades, onde finalmente descansou: “E como encontraram, 

Tal qual encontrei, Assim me contaram, Assim vos contei” (CAMPOS, 2004, p. 89).  

 Fecha-se então um ciclo de histórias e narrativas envoltas por muitos 

personagens, que a partir da criação da casa fez surgir e perpetuar a existência de 

várias gerações.  Fica-se a memória como a representante de um espaço.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 Ao transformar um espaço físico em moradia, projetamos nele nossos sonhos, 

desejos e intimidade. Em A Casa, de Natércia Campos, porque além de sentirmo-nos 

parte da narrativa por representar uma casa sertaneja, somos puxados a ouvirmos as 

suas exposições de histórias fantásticas, envoltas nas crenças e superstições da 

cultura popular através das imagens e lembranças repassadas nas narrativas da 

Casa. Esta que aproxima o passado não linear a um presente constante na sua 

memória e na existência humana.  

A Casa antropomorfizada de Natércia Campos nos apresenta de forma bem 

particular os seus personagens com todos seus anseios, desejos e destinos no meio 

privado. Como espaço físico, ela é vista por seus moradores como um elo entre as 

gerações. Feita para durar, sua estrutura é sentida como um verdadeiro coração de 

mãe, onde seus filhos um dia ganham liberdade e saem de suas dependências, mas 

sempre a ela retornam. Como personagem, a casa, entre os demais personagens da 

trama, se mostra indispensável e atuante no desenrolar das histórias vividas; ela, em 

momentos da narrativa, dá espaço para que as vozes de personagens internos 

ganhem força e complementem com seus conhecimentos populares os feitos 

alcançados a partir da crença que o nordestino possui na sua terra. E como narradora, 

a casa é responsável por contar e recontar as histórias que permeiam desde antes de 

sua criação até seu descanso final, após séculos de existência. 

Em nosso trabalho pudemos demonstrar que a escritora Natércia Campos 

sempre mostrou interesse pela vida no sertão, trazendo na obra como a grande 

riqueza do povo nordestino, enaltecido nas vozes específicas de cada personagem 

criada pela autora. Natércia, assim como a casa Trindades, pode ser considerada 

como uma narradora de histórias, pois ambas carregam em suas narrativas elementos 

de memória que são designados aos humanos, no caso de nossa análise, às mulheres 

da narrativa, como forma de autoconhecimento e preservação da memória cultural da 

sua terra e do seu povo. 

Constatamos que o espaço da casa, antes mesmo de sua criação, foi envolvido 

por crenças e práticas populares que guardariam a preservação e a longevidade da 

casa por longos séculos. Envolta nas superstições do seu primeiro dono – que veio 
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de Portugal – com as superstições da terra do sertão, a casa, assim como um ser 

humano, ganhou nome, sobrenome e batismo como forma de sustentação e 

permanência de seus moradores entre o seio familiar. A fé e o envolvimento do seu 

primeiro dono com as crenças e as superstições dos dois lugares por ele habitados 

fez com que a casa fosse construída embalada no misticismo tanto religioso como 

popular, deixando como herança cultural aos próximos descendentes a confiança e o 

pertencimento nas experiências culturais, sociais e naturais que envolvem o homem 

ao meio em que vive.  

Tomamos conhecimento nas ideias impulsionadas por pesquisadores que a 

casa fornece ao humano imagens simultâneas, essas que resgatam lembranças e 

guardam memórias como instrumento de morada, por isso a casa natal se apresenta 

a nós como símbolo de existência de nossos antepassados e de convivência de nosso 

tempo. Nessa concepção, as lembranças e histórias narradas constroem “paredes 

imaginárias” em que os valores de tais imagens não se limitam somente a um local, 

pois todo lugar que possua uma espécie de proteção pode ser qualificado com a 

essência de casa. 

Em relação ao caminhar de gerações na Trindades, percebemos que os 

costumes e o modo de viver de cada geração de descendentes se modificam 

conforme o tempo, tanto em ações como em pensamentos. As mudanças na 

arquitetura da casa foi a grande transformação que envolveu a todos da família. Vimos 

que a arquitetura das casas-grandes do sertão é diferenciada, elas possuíam espaços 

amplos e passaram a ganhar cômodos repartidos, cada qual para determinadas 

funções. Com Trindades, seus locais de trabalho, bem como seus cômodos privativos, 

tinham por finalidade diferenciar e assegurar homens e mulheres em seus momentos 

de intimidade. No entanto, alguns de seus moradores chegaram a mudar a arquitetura 

inicial de sua construção; quanto mais deformavam a casa atrás de beleza e conforto, 

usando material de péssima qualidade e sem acreditarem nos elementos místicos e 

naturais que até então vinha sustentando a longevidade da casa, mais a estrutura do 

lugar definhava e já demonstrava um futuro de isolamento e abandono, com a ruína 

tanto da família como da própria Trindades. 

Um ponto de destaque em nossa análise é a diversa caracterização das 

personagens femininas e sua relação com o espaço doméstico e privado da casa. 
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Essas mulheres, constantemente envolvidas nas narrativas de memórias de 

Trindades, foram representadas conforme sua geração e suas participações no seio 

familiar; de papéis a estereótipos que o cunho social designava conforme cada época. 

Qualificadas para permanecerem, inicialmente, no meio doméstico, as mulheres da 

narrativa se mostraram conhecedoras dos elementos da natureza e das práticas 

manuais exercidas a elas. De solteiras a mães de família, elas são responsáveis pela 

criação da prole e pelo bom andamento do espaço doméstico, todavia, são também 

costureiras, rendeiras, fiandeiras e cozinheiras, de acordo com sua classe social 

pertencente. 

Destacamos um número considerável de mulheres em consonância às cinco 

gerações descritas na narrativa da casa; cada uma com suas respectivas 

responsabilidades e papéis para o crescimento familiar. Na análise, detectamos que 

as meninas assim que se tornavam moças eram levadas ao casamento e logo se 

tornavam mães muito cedo; quando demoravam ou não podiam procriar, elas eram 

consideradas como incompletas pela falta da maternidade, essa que, durante muito 

tempo, foi vista como a grande realização para o feminino. 

As mulheres das primeiras gerações mantiveram essa busca pelo casamento 

e, principalmente, o desejo de serem mães. No caso da mãe de Custódio, assim como 

algumas noras da família, elas tiveram vários filhos e o casamento chegou cedo para 

cada uma delas. As dores no parto e as rezas para Sant’Ana em busca de uma boa 

hora foi uma prática repassada e mantida por muitas gerações. Curandeiras, 

benzedeiras e parteiras foram muitas no decorrer das gerações, sendo as mulheres 

as grandes praticantes desses atos. 

Quase todas as mulheres da casa tiveram o mesmo destino, ao contrário da 

bela Maria, que, após sete anos de união, não conseguia procriar e então fez surgir 

uma gravidez psicológica, enforcando-se logo após a perda da falsa barriga. Após sua 

morte o quarto de Maria foi fechado, assim como toda a história que envolvesse seu 

suicídio. Já a velha Cosma, empregada por muitos anos na Trindades, manifestou a 

grande mudança de vida após o seu casamento. Quando moça ela se via livre e feliz, 

o que fez com que as responsabilidades e as preocupações surgissem com a chegada 

dos filhos, aumentando ainda o seu sofrimento.  
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Em se tratando da grande desgraça realizada abaixo do teto da Trindades, 

salientamos o comportamento inadequado do pai com suas três filhas – Ana, Beatriz 

e Elvira –, essas que, ao completarem dez anos de idade, eram molestadas pelo pai 

em pleno seio familiar. Eugênia, mãe das meninas e mulher de Custódio, ao descobrir 

pavorosa ação do marido, deixa a família e rompe com algumas ordens sociais 

impulsionadas às mulheres, quando muitas delas aceitavam ou até escondiam atos 

dos homens da família com receio e medo de falarem a verdade.    

Destacamos a última mulher como a grande representante dos novos tempos, 

em consonância com as mudanças tanto da sociedade como também do sertão 

nordestino. Eugênia, que ganhara tal nome em homenagem às outras Eugênias da 

família, volta à Trindades em busca das origens de seus antepassados e lá descobre 

que, assim como as demais mulheres de todas as gerações, possui uma veia religiosa 

e mística para com a casa centenária. Sendo ela historiadora, Eugênia, mais do que 

ninguém, é capaz de ouvir e entender as histórias de longos séculos emparedadas 

nas memórias do local. Ela foi a única e a última pessoa a ver o descanso final da 

casa. 

Muito se construiu, se viveu e se transformou nas inúmeras vidas envolvidas 

com a longevidade da casa. Com isso, nos orgulhamos em dizer que trabalhar com a 

escritora Natércia Campos é tornar relevante como uma autora “da pancada do mar” 

consegue captar e transcrever os aspectos e detalhes de um sertão nordestino. É se 

deitar plenamente na rede de um alpendre e se debruçar ouvindo uma verdadeira 

contadora de histórias, estas histórias que, independentemente de onde morarmos, 

farão parte da cultura nordestina e serão espelho para nossa literatura. 
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