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RESUMO 

Muitas obras literárias refletem as relações de gênero e como estas influenciam na 
formação da identidade.  A cultura androcêntrica imposta tem provocado reações 
na literatura. Esta, paulatinamente, tem englobado mais autores comprometidos 
em relatar a realidade da mulher sob uma perspectiva revisionista. Isto ocorre não 
apenas em leituras para adultos, mas também em literaturas voltadas ao público 
infantil. É o caso de A bolsa amarela, de Lygia Bojunga. Visto assim, este artigo se 
propõe a analisar como os temas identidade e gênero comparecem nesse romance 
infantil, delineando o esforço da escritora na abordagem de temáticas tão densas 
para um público infanto-juvenil. Para o estudo deste romance foi utilizada a 
metodologia bibliográfica, pela qual se buscou informações e embasamento teórico 
em autores como: Stuart Hall, Homi Bhabha, Elaine Showalter, entre outros. Na 
primeira parte deste artigo, apresenta-se, de forma sucinta, o enredo da obra, a 
autora, seu lugar na literatura infantil nacional; em um segundo momento, 
discorre-se sobre os conceitos de identidade e gênero, tendo em vista municiar o 
leitor para melhor compreensão da análise feita no terceiro momento, cujo objetivo 
é delinear o modo como os temas identidade e gênero entremeiam-se no enredo 
da obra A bolsa amarela. Como considerações finais, é possível afirmar que a 
abordagem de temáticas femininas ocorre tanto na literatura para adultos quanto 
na infantil e é de extrema relevância para uma maior reflexão sobre o papel da 
mulher na sociedade pós-moderna. 
Palavras-chave: Cultura androcêntrica. Literatura infantil. Identidade. Mulher. 
 

 

ABSTRACT 

Many literary works reflect gender relations and how these influence the 
formation of identity. The imposed androcentric culture has provoked reactions in 
literature. This gradually has included more authors committed to report the 
reality of women under a revisionist perspective. This occurs not only in reading 
for adults, but also in literature aimed for children. This is the case of A bolsa 
amarela, written by Lygia Bojunga. This article aims to analyze how gender and 
identity issues appear on this novel, tracing the writer's effort in addressing issues 
with such density for a juvenile audience. The methodology used for the study of 
this novel was bibliographic, in which information and theoretical background on 
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authors such as Stuart Hall, Homi Bhabha, Elaine Showalter, among others, were 
sought. In the first part of this article, we present, briefly, the plot of the novel, the 
author and her place in national children's literature; in a second moment, 
concepts of identity and gender in order to equip the reader to better understand 
the analysis are discussed; on a third phase, we aim to outline how the themes and 
gender identity are intertwined in the plot of the novel A bolsa amarela. As a 
conclusion, we can say that the feminist approach occurs both in literature for 
adults and children and is very important for further reflection on the role of 
women in the post-modern society.  
Keywords: Androcentric culture. Literature for children. Identity. Woman. 

 

 

Considerações iniciais 

 

A busca da identidade é um tema extremamente abordado em romances 

para adultos. Entretanto, por se tratar de um tema denso e profundo é difícil 

imaginar que possa fazer parte da literatura infanto-juvenil. É isto, no entanto, que 

podemos constatar ao lermos o livro A bolsa amarela, de Lygia Bojunga Nunes. O 

enredo dessa obra tem como personagem principal Raquel, uma pré-adolescente 

que carrega consigo três vontades conflitantes: o desejo de ser adulta, o de possuir 

o sexo masculino e o de ser escritora. Inicialmente, podemos dizer que esses 

desejos partem, respectivamente, dos seguintes pressupostos: as opiniões das 

crianças raramente são consideradas; quando se é menina há muitas restrições 

quanto ao que se pode ou não fazer; e escrever é algo que proporciona realização 

pela possibilidade da criação e, portanto, do domínio. Assim expressa a 

personagem protagonista: 

Nem sei qual das três vontades me enrola mais. Às vezes acho que é a 
vontade de crescer de vez e deixar de ser criança. Outra hora acho que é a 
vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje tô achando que 
é a vontade de escrever. (BOJUNGA, 2009, p. 9). 
 

A busca pela realização desses três desejos se constitui em uma jornada 

para essa garota, uma pré-adolescente, que se depara com diversas situações de 

conflito e de tomada de decisão, até o momento quando ocorre um equilíbrio e a 

menina se torna feliz com quem – ou o que - ela é, ou seja, entra em harmonia com 

a própria identidade. 
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  Partindo desse enredo, aparentemente simplista – a vida e as fantasias de 

uma garota pré-adolescente -, surgiu o interesse por verificar a maneira como 

Lygia Bojunga Nunes aborda temas tão densos, como cultura, identidade e gênero, 

tendo por público destinatário as crianças. Como a autora consegue provocar o 

interesse do público infantil pela obra A bolsa A 

amarela, tendo como principal tema a crise de identidade entremeada à cultural 

questão do gênero? Esta problemática será abordada neste artigo, cuja 

fundamentação teórica acerca da identidade, cultura e gênero está assentada nos 

pensamentos de: Stuart Hall, Homi Bhabha, Showalter entre outros. 

 Assim considerando, faz-se relevante indicar ao leitor como o texto se 

encontra organizado. Na primeira parte deste artigo, apresenta-se, de forma 

sucinta, o enredo da obra, a autora, bem como lugar desta na literatura infantil 

nacional.  O objetivo de assim proceder é proporcionar ao leitor a oportunidade de 

melhor conhecer o universo literário de Bojunga, bem como capacitá-lo para 

compreender a importância de sua produção para o público infanto-juvenil. Num 

segundo momento, discorre-se sobre os conceitos de identidade, cultura e gênero, 

tendo em vista municiar o leitor para melhor compreensão da análise feita no 

terceiro momento, no qual se delineia o modo como os temas identidade e gênero 

entremeiam-se no enredo da obra A bolsa amarela. Como considerações finais, é 

possível afirmar que a abordagem de temáticas femininas ocorre tanto na 

literatura para adultos quanto na infantil e é de extrema relevância para uma 

maior reflexão sobre o papel da mulher na sociedade pós-moderna. 

Principiaremos nosso estudo discorrendo sobre a autora e sua produção literária. 

 

Lygia Bojunga na literatura brasileira 

 

 Nascida na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Lygia Bojunga Nunes 

apresenta grande sensibilidade às questões humanas. Inicia-se na arte como 

componente de uma Companhia de Teatro.  O mundo literário de Bojunga 
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principia-se pelo rádio, pela televisão e pelo teatro1, com os quais, a escritora 

colaborou escrevendo alguns textos. Entretanto, ela  ganha maior expressão na 

literatura, sendo comparada a Monteiro Lobato, por colocar a literatura infantil 

como o espaço da criança para a resolução dos próprios conflitos. 

  O convívio com um país afogado no analfabetismo incita a autora a 

escrever para crianças.  Sua primeira obra infantil é publicada em 1972 e recebe 

por título Os colegas. Já nesta obra, é possível perceber-se a inclinação de Bojunga 

para uma produção literária que oferece aos leitores infantis textos condizentes 

com as necessidades de sua formação. 

 Noutros termos, a escritora pelotense consegue, com originalidade, abordar, 

de modo convincente, problemas gerais do cotidiano infantil – como é o caso da 

convivência da criança com o universo adulto. Além disso, Bojunga termina por 

polemizar aspectos da vida moderna como, por exemplo, quando questiona os 

papéis sociais atribuídos aos indivíduos pela sociedade, ou mesmo, quando 

suscita reflexões acerca do próprio fazer literário ou artístico. Desse modo, ela 

derruba tabus, criando novos valores, ao tempo em que rompe com a tradição de 

uma literatura infantil dogmática, doutrinária, favorecendo o aparecimento de 

uma literatura infantil mais crítica. Com isso, Bojunga exige também um olhar 

mais atento da crítica literária em relação à função social da literatura voltada para 

crianças, conforme afirma Perrotti: 

[…] com o discurso da possibilidade, que sempre fez questão de mostrar-se 
literário, vale dizer, que sempre deixou claro para o leitor estar ele diante 
de um universo “criado”, de um “artifício” que não se quer “verdade”, que 
não se quer dogma a  ser  seguido,  ainda que  seu universo  aponte para 
direções bem definidas. (PERROTTI, 1986, p. 133). 
 

 Por esses termos, compreende-se que, em Bojunga, a Literatura infantil 

deixa de ser tratada apenas como ficção para aproximar-se do real, dos temas que 

afligem as crianças de todos os tempos e lugares2. O artifício dessa literatura nada 

                                                 
1
  “Os Artistas Unidos” era o nome da Companhia teatral a qual Bojunga  se integrou e que viajava pelo 

interior do Brasil, apresentado, de forma crítica e bem humorada, peças  e obras da dramaturgia universal e 

brasileira. 
2
Exemplos disso não faltam, basta um leitor mais curioso visitar obras como O abraço que trata de tema tão 

agressivo como o estupro, mas que se faz presente na realidade de muitas crianças e jovens;  ou mesmo Os 
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tem de moralizante – como até então fora tratada -, mas constitui-se espaço de 

possibilidade para se pensar as relações do cotidiano infantil. Nesse ponto, é 

possível dizer que a autora de A bolsa amarela supera a literatura lobatiana, pois 

esta ainda apresenta um caráter pedagógico, enquanto aquela rompe, não apenas 

com uma abordagem disciplinar dos temas, como também transcende a fronteira 

do real e do ficcional, pela exploração do imaginário infanto-juvenil. Isto leva 

muitos estudiosos a lerem as obras de Bojunga por um viés do gênero fantástico-

maravilhoso, explorando, sobretudo o uso de uma linguagem simbólica que dá 

passagem à fantasia3. 

 Nessa mesma linha de pensamento, no cenário literário brasileiro, além  de 

Os  colegas (1972), surgem mais dezenove livros de autoria de Bojunga, entre prosa 

e poesia4, nos quais é possível visualizar a capacidade criadora da escritora para 

apropriar-se do olhar infantil e propor releituras das realidades por meio de uma 

ruptura das fronteiras do real e do ficcional. 

 Por esse modo de escrever, é possível ver Lygia Bojunga como componente 

de um grupo de escritores que, na década de 1970, enfoca os problemas 

existenciais da criança e o questionamento de valores sociais mais amplos, 

abordando, criticamente, temas como: os preconceitos, a exploração dos 

oprimidos, as relações sociais, o ensino, a família e o próprio processo de criação 

artística. O estranhamento provocado, no enredo dessas obras dá-se, 

especialmente, pelo fato de esses assuntos serem, até então, incomuns na 

literatura voltada para o público infantil. 

 Esse modo de ação inventiva concede às obras de Bojunga um caráter de 

universalidade, angariando para a autora diversos prêmios, dentre os quais, dois 

dos mais importantes no âmbito internacional: em 1971, recebeu a medalha Hans 

                                                                                                                                                    
colegas e  O sofá amarelo , obras em que a história narrada é motivo para reflexões sobre si e sobre o mundo 

que nos  rodeia. 
3
A esse respeito consultar escritos de  Sirlene Cristófano, Marco Aurélio Navarro. 

4
 A saber: Angélica  (1975), A  bolsa amarela  (1976) – objeto do estudo deste artigo -,  A  casa da  madrinha  

(1978),  Corda  Bamba  (1979),  O  sofá estampado  (1980),  7  cartas  e  2  sonhos  (1983), Tchau  (1984), O 

meu amigo pintor  (1987), Nós  três  (1987),  Livro, um  encontro  com  Lygia  Bojunga Nunes  (1988), O  

pintor  (teatro) (1989), Nós  três  (teatro) (1989), Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992), Seis vezes 

Lucas  (1995), O abraço  (1995), Feito à mão  (1996), A cama  (1999), O rio e eu (1999), Retratos de 

Carolina  (2002). 
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Christian Andersen, o mais alto prêmio da IBBY  (International  Board on  Books  

for  Young  People),  concedido  a escritores  de Literatura  Infantil  e  Juvenil;  e,  

em  2004,  recebeu o  Prêmio da  Literatura  em Memória de Astrid  Lindgren  

(ALMA  – Astrid  Lindgren Memorial Award), o maior prêmio de  literatura 

infanto-juvenil do mundo. 

 Compreendida a relevância que a produção literária de Bojunga ocupa no 

espaço da literatura brasileira, consideremos, no tópico seguinte, os aspectos 

teóricos que nortearão a análise da obra A bolsa amarela. 

 

Identidade, cultura e gênero: pressupostos teóricos 
 

 As representações de gênero estão diretamente relacionadas às questões da 

cultura e da identidade. Assim, discorrer sobre a questão de gênero é também 

abordar a forma como a sociedade cria os diferentes papéis sociais e os 

comportamentos relacionados ao feminino e ao masculino, aos homens e às 

mulheres, aos meninos e às meninas. 

 Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade (2004) discorre 

acerca da mudança identitária - na chamada era pós-moderna - de um sujeito do 

Iluminismo5 para um sujeito sociológico, cuja identidade é tecida em relação ao 

outro, ao exterior. Assim, expressa-se Hall (2004, p.9): “estas transformações estão 

mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós 

próprios como sujeitos integrados.”     

 Nessa relação  - identidade e social - , o sujeito tornou-se politizado. O local 

perdeu espaço para o nacional e este se constrói por uma ideia de homogeneização 

cultural pós-moderna, de manifestações de resistência à globalização tendo em 

vista as identidades nacionais e locais; e pela ideia de decadência das identidades 

nacionais possibilitando o advento de novas identidades. Por extensão, pode-se 

dizer que os sujeitos individuais são diretamente afetados pelas mudanças sociais 

                                                 
5
As concepções de sujeito em Hall poderão ser melhor compreendidas com a leitura do capítulo primeiro da 

obra de Stuart Hall, intitulada Identidade cultural na Pós-modernidade cf. disposta nas referências deste 

artigo. 
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e culturais, o que provoca, nesses sujeitos, deslocamentos ou descentramentos, 

utilizando-se uma terminologia própria a Stuart Hall. Consequentemente, ocorre 

um choque entre as representações socialmente definidas e a identificação pessoal 

desse sujeito moderno. Hall acentua: 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o  espaço entre o 
"interior" e o   “exterior"— entre      o mundo pessoal e o mundo público. 
O fato de que projetamos a "nós próprios" nessas identidades culturais, ao   
mesmo tempo que  internalizamos seus significados e valores, tornando- 
os "parte de nós", contribui para alinhar nossos sentimentos  subjetivos 
com  os lugares  objetivos que ocupamos no mundo social e cultural 
(HALL, 2004, p. 13). 
  

 Pelo exposto, o sujeito individual constrói-se a partir do coletivo, 

enformando-se ou identificando-se com  uma identidade cultural para, 

somente no confronto de si com o outro, identificar-se como sujeito uno, isolado 

dos demais. Assim, o crítico ainda discorre:        

[... ] à medida em que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 
quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL, 
2004, p. 13). 

 

 Assim, Hall evidencia um jogo de identidades (HALL, 2004), no qual o sujeito 

assume diversas identificações, de acordo com momentos diferenciados que, 

contraditoriamente, mudam a identidade conforme o sujeito seja representado. 

Nesta citação, Hall já aborda a identidade pós-moderna, caracterizada por 

sistemas de significação, ao nosso redor, que se multiplicam, aumentando as 

possibilidades de identidades com as quais possamos nos identificar. Isso provoca 

identidades contraditórias ou mal resolvidas. Por isso diversos teóricos afirmam 

que as identidades modernas estão em colapso desde o final do século XX. Esse 

colapso está “fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais”, afirma Hall (2004, p. 9). Todas essas 

transformações culturais fazem com que a base sólida de identidade do indivíduo 

se dissolva e assim este perca a segurança de ser um sujeito integrado. É o 

deslocamento ou descentração do sujeito. 
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 Na visão deste crítico pós-colonialista, a sociedade moderna está em 

mudança constante, e uma das causas é a fácil comunicação entre os diferentes 

lugares no mundo. Na medida em que diversas partes do globo entram, 

facilmente, em contato através da rede de computadores, da telefonia móvel, ou 

mesmo através de viagens, as trocas proporcionadas geram transformações 

culturais. As identidades estáveis do passado são, então, desarticuladas e novas 

possibilidades de identidade são articuladas. (HALL, 2004, p. 18) 

 Assumindo esse mesmo viés pós-colonialista, Homi Bhabha (1998) aborda a 

identidade associando-a à alteridade. É em relação ao Outro que sabemos quem 

somos. Bhabha afirma que: 

[...] existir é ser chamado a existência em relação a uma alteridade, seu 
olhar ou locus. É uma demanda que se estende ern direção a urn objeto 
externo [...] . É sempre em relação ao lugar do Outro que o desejo colonial 
é articulado: o espaço fantasmático da posse, que nenhum sujeito pode 
ocupar sozinho ou de modo fixo, e, portanto, permite o sonho da inversão 
dos papéis.” (BHABHA,1998, p. 76). 
 

 Extrai-se desse fragmento que a relação de identificação eu/outro ocorre 

sempre em meio a uma tensão. Situado em meio aos estudos culturais e 

assumindo um foco relativo às minorias culturais, Bhabha estabelece um diálogo 

conflituoso entre colonizador/colonizado, dominador/dominado: o colono sonha 

com a ocupação do local do “senhor”, no caso, o Outro. A alteridade pode ocorrer 

não somente no plano colonizador-colonizado, mas em qualquer espécie de relação 

que envolva dominação. O dominado tende a desejar estar no local no dominador, 

como a personagem Raquel que pensa em ser grande para ter poderes de gente 

grande. 

Ainda segundo Bhabha, a identificação é uma produção e não algo fixo, 

pré-estabelecido. “Finalmente, a questão da identificação nunca é a afirmação de 

uma identidade pré-dada, nunca uma profecia autocumpridora – é sempre a 

produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir 

aquela imagem.” (BHABHA, 1998, p. 76) Por esse foco, a identidade não é estável, 

pelo contrário, encontra-se em constante mutação. É um ciclo infindo. Esse 

conceito assemelha-se ao de sujeito pós-moderno de Hall, pois nesta concepção 
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também há constante mudança causada pela inconstância do mundo exterior. 

Além disso, um e outro teorizador apresentam uma noção de identidade 

localizada na divisão Natureza/Cultura como também construída a partir da 

diferença.  Bhabha (1998) afirma: 

No texto pós-colonial, o problema da identidade retorna como um 
questionamento persistente do enquadramento, do espaço, da 
representação, onde a imagem - pessoa desaparecida, olho invisível, 
estereótipo oriental - é confrontada por sua diferença, seu Outro. 
(BHABHA, 1998, p.79). 

 

Hall e Bhabha proporcionam a base fundamental para os estudos sobre 

identidade. Porém, no outro lado desta questão das identidades, se acham as 

discussões acerca de gênero. Assim faz-se necessário discorrer, ainda que 

brevemente, sobre o estudo do gênero na Literatura. 

No escopo das discussões literárias, especialmente nos anos de 1970, o 

estudo do gênero surge atrelado ao Feminismo. Este movimento, a partir da 

década de 60, passou a questionar as afirmações de inferioridade feminina, que 

justificavam a dominação masculina. Além disso, o feminismo, inicialmente, 

também questionou os papéis previamente demarcados por uma cultura 

androcêntrica e exercidos por homens e mulheres dentro da sociedade. 

 Acerca do feminismo, Stuart Hall (2004) manifestou-se nos seguintes 

termos: 

[…] aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da 
posição social das mulheres expandiu-se para incluir a  formação das 
identidades sexuais e de gênero. [o feminismo]  politizou a subjetividade, 
a identidade e o processo de identificação (como homens/mulheres, 
mães/pais, filhos/filhas) (HALL, 2004, p. 45). 

 

 Segundo Hall (2004), o feminismo teve impacto tanto como crítica teórica 

quanto como movimento social, questionando noções que eram tidas como 

universais e trazendo à discussão assuntos como a organização familiar, a 

sexualidade, o trabalho doméstico, etc. Assim, o feminismo tornou políticas a 

subjetividade e a identidade do indivíduo, enfatizando o caráter social da 

formação das identidades sexuais na medida em que expôs questões silenciadas 

ou até mesmo omitidas. 
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 Em meio a esses discursos feministas, evidencia-se a crítica literária 

feminista, que coloca em questionamento as formas tradicionais da crítica literária 

ao propor uma análise que considere o gênero de autoria das obras, o gênero do 

leitor e as questões relativas ao papel da mulher como leitora e como escritora. A 

literatura assume um caráter revisionista tanto do próprio modo de fazer e de ler 

literatura quanto da cultura e da História, ao abrir espaço para se repensar as 

representações. Esse, contudo, não é o enfoque mais relevante para nosso estudo, 

cujo objetivo se volta mais precisamente para um delineamento da forma como 

Bojunga entremeia no corpo da obra A bolsa amarela, as questões de identidade e 

gênero. 

 Em A Literature of Their Own (1977), Elaine Showalter, aponta três etapas do 

percurso literário de obras de autoria feminina: o feminine, que se caracteriza pela 

reprodução da cultura dominante, através da imitação dos valores masculinos 

patriarcais; o feminist, marcada pela ruptura com os valores falocêntricos, 

mediante o questionamento do papel atribuído à mulher; e,  por fim, o female, fase 

de autodescoberta, de criação de valores próprios e de busca da identidade. Essas 

categorias, no entanto, não são rígidas; é perfeitamente possível detectar-se uma e 

outra na obra de uma mesma escritora como também na composição de uma 

mesma personagem. O esforço adotado pelas autoras do presente artigo é o de 

verificar a ocorrência dessas etapas na obra A bolsa amarela, enfocando a 

personagem Raquel como elemento que dá voz ao discurso da autora face a uma 

sociedade machista determinadora do ser e  do fazer mulher. 

 A noção de escrita feminina empreitada por Showalter (1981), aliada à 

expressão de algumas autoras brasileiras6 contribui para um olhar diferenciado 

não apenas para com  a escrita feminista ou para com a leitura feminina, como 

também para o olhar masculino sobre o ser e o fazer mulher. A crítica norte-

americana apresenta, então, três formas diferenciadas de representações femininas 

na literatura produzida por homens e por mulheres: o biológico, que analisará as 

representações do corpo feminino nos textos literários; o aspecto linguístico, que 

                                                 
6
Dentre as quais citamos: Ana Maria Machado, Clarice Lispector e Lygia Fagundes Teles. 
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questionará a forma como a linguagem será utilizada por homens e mulheres no 

texto literário; a abordagem psicanalítica, que analisará a constituição da 

identidade feminina a partir de suas associações com a ausência, a falta e a 

incompletude; e, por fim, o modelo cultural, como modo de análise literária que  

incorpora as três abordagens apontadas anteriormente – o biológico, o linguístico 

e o psicanalítico - , interpretando-as a partir do contexto  social em que cada 

leitura ocorre, reconhecendo que há diferenças relacionadas à classe, etnia, 

nacionalidade, e história, que são tão significativas quanto o gênero. 

 No tópico seguinte, exploraremos a noção de Showalter acerca dessa 

construção da identidade feminina ao longo da história, observando como 

Bojunga combate, no enredo da obra, as construções sociais acerca da identidade 

feminina; em paralelo, verificamos, na voz autoral, um diálogo crítico com a 

tradição literária. Este, contudo, não é objeto de nosso estudo, constituindo mote a 

ser explorado em outro artigo. 

  

Questões de identidade e gênero em A bolsa amarela 

 

No romance A bolsa amarela, de Lygia Bojunga, encontramos temáticas que 

abordam desde questões de gênero, poder, dominação e preconceito, até dilemas 

quanto à própria identidade e questões existenciais. Como já observado, a referida 

obra trata da história de uma pré-adolescente chamada Raquel, que guarda três 

grandes vontades em uma bolsa amarela. As vontades são: ser menino, ser grande 

e se tornar escritora. Existe, portanto, uma luta dentro da protagonista (e dentro da 

bolsa) entre essas vontades que dão movimento ao enredo até que, ao final do 

romance, a protagonista se descobre e aprende a se aceitar como é, entrando em 

harmonia consigo própria, enquanto libera suas vontades como uma pipa solta ao 

ar, guardando em si e para si apenas a vontade de escrever. 

Os rabos ficaram um barato. Vermelho e amarelo. Peguei a vontade de 
ser garoto; o Afonso pegou a vontade de ser grande, e a gente ficou 
vendo de onde é que vinha o vento. Quando eu berrei “já!” nós dois 
saímos correndo pras pipas pegarem o vento. Lá se foram as duas com o 
rabo sacudindo (BOJUNGA, 2009, p.132). 
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 O fragmento selecionado adianta o final da obra e exemplifica, exatamente, 

o momento em que a protagonista liberta-se dos medos que lhe ameaçam a 

existência. Ao colocar em liberdade as vontades de crescer e a de ser menino, 

Raquel põe em ordem a própria existência. 

 Feita essa antecipação, principiaremos essa análise abordando a questão da 

identidade cambiante na menina protagonista. A autora constrói um enredo por 

meio de recurso metafórico. Assim, Raquel identifica-se com a bolsa amarela que 

traz em si três grandes dilemas que envolvem a questão de identidade tanto de 

gênero, quanto de idade e profissão.  Como exposto anteriormente, o conceito 

de identidade é algo extremamente complexo, sendo inclusive pouco 

compreendido na contemporaneidade. Chega a ser impossível fazer afirmações 

conclusivas a respeito deste tema,  observa Stuart Hall (2004, p.8, 9) ao afirmar que 

grandes mudanças estruturais estão ocorrendo nas sociedades modernas, o que 

provoca uma “crise de identidade” no sujeito individual, que não consegue 

“costurar-se” à estrutura que o cerca. 

Raquel, embora seja apenas uma pré-adolescente, já se sente fragmentada, 

com uma identidade contraditória e não-resolvida. O romance evidencia isso pelo 

desejo da garota  de ser menino, de posuir o sexo masculino, pois pensa que, 

assim, poderia ter muito mais liberdade para brincar, sair e fazer o que bem 

entendesse. Todas as brincadeiras as quais Raquel aprecia são tidas pela sociedade 

como atividades masculinas e sempre garotos eram os escolhidos como chefes. 

Raquel também observa, na realidade ao seu redor, que todas as decisões 

importantes devem ser tomadas por homens. Inclusive a eles é dada a maior 

responsabilidade quanto aos estudos. Todos esses fatos provocam na pré-

adolescente a vontade de não ser garota, pois como menina ela se encontra presa a 

uma infinidade de paradigmas impostos pela sociedade, regida, 

predominantemente, por uma visão masculina. Assim, se expressa a personagem: 

- É sim. Vocês podem um monte de coisa que a gente não pode. Olha: Lá 
na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as 
brincadeiras, ele é sempre um garoto. Quem nem chefe de família: é 
sempre o homem também. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo de 
jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco caso de mim e diz que é coisa 
de homem; se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a 
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gente bobear que fica burra: todo mundo tá sempre dizendo que é vocês 
que tem que meter as caras no estudo, que é vocês que vão ter 
responsabilidade, que – puxa vida! – vocês é que vão ter tudo. Até pra 
resolver casamento – então eu não vejo? – a gente fica esperando vocês 
decidirem. A gente tá sempre esperando vocês resolverem as coisas pra 
gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido menina 
(BOJUNGA, 2009, p. 16-17). 
 

 Nesse desejo da protagonista podemos encontrar o conceito de identidade 

atrelado à alteridade, ao desejo de ser o Outro, o dominador. Segundo Bhabha “A 

identificação (...) é sempre o retorno de uma imagem de identidade que traz a 

marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem.” (BHABHA, 1998, p.77). 

Raquel, ao verificar tudo que os garotos podem fazer e que, de acordo com o 

social,  não são atitudes adequadas para uma menina, percebe nesse Outro o seu 

desejo de identidade, quiçá seu próprio reconhecimento, vez que, 

necessariamente, ela não seja – ou não se sinta – esse Eu definido pelos 

convencionalismos sociais. 

 Outro fator agravante da crise de identidade de Raquel é a vontade de ser 

adulta, pois em sua realidade não é dado crédito a opiniões de crianças. Durante 

várias ocasiões no romance a protagonista foi vítima de situações vexatórias por 

ser considerada a pequenininha e engraçadinha da família. Raquel tinha o hábito de 

escrever vários bilhetes para amigos imaginários, assim como estórias fantasiosas. 

Certa vez a irmã de Raquel leu um de seus romances e espalhou para parentes e 

vizinhos, o que foi motivo de riso e gozação. “E o pior é que eles não estavam só 

rindo da história: tavam rindo de mim também, e das coisas que eu pensava.” 

(BOJUNGA, 2009, p. 23). O jeito de ser infantil, que buscava na fantasia  e na 

imaginação a invenção de si, não encontra reconhecimento no mundo adulto, 

cauterizado pela objetividade, pela reprodução de certos conceitos e valores e não 

pela criação, pela reinvenção de realidades. 

 Além dessa situação, várias outras ocorrem no corpo textual do romance, 

como a ocasião do almoço na casa da tia Brunilda quando todos obrigam Raquel a 

cantar uma musiquinha que havia aprendido na escola e a dançar uma dancinha 

considerada divertida. O constante uso de diminutivos também irritava bastante 

Raquel. 
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Eu ia respondendo e pensando: será que eles acham que falando comigo 
do mesmo jeito que falam um com o outro eu não vou entender? Por que 
será que eles botam inho em tudo e falam com essa voz meio bobalhona, 
voz de criancinha que nem eles dizem? (BOJUNGA, 2009, p. 70). 
 

 Desse modo, a protagonista deseja ser menino, como também guarda a 

vontade de se tornar adulta e, ao longo do romance procura lidar com essas 

vontades ressignificando a si através do Outro.  Contudo, esse segundo desejo de 

ser grande é ambivalente. Guarda em si uma relação com a dominação. Raquel 

percebe no universo do Outro – o adulto - a própria satisfação. Isso a torna 

fragmentada e insatisfeita com a realidade em que vive, pois a criança deseja 

participar. Não é gratuitamente que a autora explora a capacidade de invenção da 

criança e coloca em Raquel o desejo de escrever. Na escrita ela, a criança, é o 

demiurgo; alí Raquel insere-se nessa ambivalência – sendo dominada, ela domina 

pela imaginação. É a criação que confere à protagonista o poder que lhe é negado 

pelos adultos que a rodeiam: o de participar, o de ter voz ativa, uma vez que as 

personagens criadas por Raquel seguem um rumo traçado pela menina. Por 

vontade da menina é que o fecho da bolsa a obedece e enguiça; que Afonso - o 

galo – renega o papel de ser o "tomador de conta das galinhas"; que um alfinete 

fica cansado de fazer nada, que um guarda chuva tem medo de crescer, que o galo 

Terrível só pensa em brigar; e que tantas outras coisas vão acontecendo e 

revelando os medos e os desejos da garota. 

 Esse desejo de ser grande de Raquel pode, perfeitamente, ser visto sob o 

enfoque da relação colonizador/colonizado, observado por Homi Bhabha em seus 

estudos pós-coloniais. Raquel guarda no desejo que carrega na bolsa amarela, um 

sonho de inversão de papéis. Da mesma forma, isso ocorre nas interações que 

envolvem dominação: o dominado deseja ser o dominador, ter o poder que ele 

possui. E nisto consiste a ambivalência dessa relação. 

 A última vontade de Raquel é ser escritora. Essa é a única vontade que 

Raquel preserva, mas que não deixou de causar conflitos no decorrer do romance. 

Sempre que algum parente encontrava um escrito da garota o constrangimento era 

inevitável. A protagonista , no entanto, começa a perceber que no momento em 
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que escrevia essa vontade se saciava. Ela, então, decidiu escrever sempre que a 

vontade chegasse. 

Que alívio. Acabei até mudando de ideia: resolvi que se eu queria 
escrever qualquer coisa eu devia escrever e pronto. Carta, romancinho, 
telegrama, o que me dava na cabeça. Queriam rir de mim? Paciência. 
Melhor rirem de mim do que carregar aquele peso dentro da bolsa 
amarela. (BOJUNGA, 2009, p. 103). 
 

 Bojunga não permite que o final da estória continue conflitante. A 

protagonista entra em harmonia consigo mesma, liberando as vontades de possuir 

o sexo masculino e o de ser adulta. No término do romance Raquel brinca de 

soltar pipa, liberando sua vontade de ser garoto, o que mostra a aprendizagem 

adquirida durante todo o tempo de crise. Ela se sente bem ao soltar a pipa, mesmo 

sendo menina, não se importando com a opinião alheia. Quanto à vontade de ser 

adulta, esta é abordada através de uma comparação entre a vida da protagonista e 

a personagem Guarda-Chuva, que pode ajustar-se de maneira a diminuir ou a 

aumentar. Esse personagem explica que não importa ser grande ou pequeno, e sim 

o que se é por dentro. Através da reflexão proporcionada pela Guarda-Chuva 

Raquel acaba encontrando equilíbrio consigo mesma. 

Essa mudança em Raquel, que provoca a conformidade quanto a estes dois 

desejos, mostra que a identidade não é algo fixo e pré-estabelecido. De acordo com 

Bhabha a identificação não pode ser considerada uma profecia autocumpridora, pelo 

contrário. É um processo interminável de significação. 

Bojunga consegue lidar de uma forma bastante clara e coesa com o tema 

identidade no mundo infantil através de uma linguagem simples e de um enredo 

cativante. A presença de uma protagonista criança é umas das formas utilizadas 

pela autora para que o leitor infantil se identifique com a história. 

 Na abordagem de temas densos – e inovadores – na literatura infantil 

brasileira, Bojunga entremeia a essa busca por identidade, questões de gênero. A 

autora explicita na obra essa relação dominador/dominado, especialmente, no que 

se refere ao convencionalismo social dos papéis masculino e feminino. 

Combatendo esse machismo, a autora de A bolsa amarela, escreve  condensando na 



 Anais do I Colóquio Internacional de Literatura e Gênero – Relações de Poder, Gênero e Representações Literárias 
4, 5, 6 e 7 de setembro de 2012 – Teresina – Piauí – Brasil – ISBN: 978-85-61946-63-0 

16 

 

personagem protagonista,  três etapas do percurso literário de obras de autoria 

feminina: o feminine, o feminist e o female – detectadas por Showalter (1977).    

Assim é que a relação de Raquel com o mundo organizado da adultez 

preceitua a dominação masculina sobre o feminino em vários locais do texto, 

marcando um  comportamento feminino que se caracteriza pela reprodução da 

cultura dominante. Por exemplo, a irmã de Raquel faz queixa com o pai sobre o 

comportamento de Raquel, além disso, ela se vale do fato de ser bonita para 

conseguir um homem que possa sustentá-la, o Tio Júlio dá um "duro danado" para 

ganhar o dinheiro que a tia Brunilda gasta com superficialidades; o galo Rei tem 

como função tomar conta das galinhas e a própria Raquel deseja ser menino, ser 

homem. Esses fatos delineiam, na obra, a função patriarcal do chefe de família 

estabelecendo uma relação de superioridade do masculino sobre o feminino. O 

lugar do feminino é sempre o da dependência em relação ao masculino, além do 

da alienação – a mulher vista como objeto e persona não-pensante, não 

participante da organização política social, relegada ao espaço interno da 

maternidade e do lar. Isso pode ser visto, na obra, na forma como Raquel se refere 

ao estilo de vida da mãe, das irmãs e da Tia Brunilda. As primeiras são dominadas 

pelo pai, embora a mãe e a irmã do meio de Raquel trabalhem, elas o fazem por 

necessidade; Tia Brunilda, por ausência de realização fora do lar, preenche a vida 

com o consumismo. A irmã de Raquel que ainda não trabalha, perde-se no cultivo 

da beleza imposta e apreciada pela sociedade. O fato é que a vida dessas mulheres 

não apresentam expressão no âmbito político- social. 

Por outro olhar, o feminist, que marca um comportamento sexual de ruptura 

com os valores falocêntricos, Bojunga questiona o papel atribuído ao homem e à 

mulher quando, por exemplo, o galo rei busca um novo jeito de ser macho e de ser 

fêmea: um jeito compartilhado, busca de igualdade. Assim, rei – mais tarde 

chamado Afonso – diz: 

[...] então eu chamei as minhas quinze galinhas e pedi, por favor, pra elas 
me ajudarem. Expliquei que vivia muito cansado de ter que mandar e 
desmandar nelas todas noite e dia. Mas elas falaram:"Você é o nosso 
dono. Você é que resolve tudo pra gente". Sabe, Raquel elas não botavam 
um ovo, não davam uma ciscadinha, não faziam coisa nenhum, sem vir 
me perguntar: "Eu posso? Você deixa? E se eu respondia: "Ora, minha 
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filha, o ovo é seu, a vida é sua, resolve como você achar melhor", elas 
desatavam a chorar, não queriam mais comer, emagreciam, até morriam. 
Elas achavam que era melhor ter um dono mandando o dia inteiro: faz 
isso! Faz aquilo! Bota um ovo! Pega uma minhoca! do que  ter de resolver 
qualquer coisa. Diziam que pensar dá muito trabalho (BOJUNGA, 2009, 
p. 35). 

 

Na sequência desse fragmento, na obra, o galo rei sofre a pressão e a 

opressão da dominação por rebelar-se contra um papel definido socialmente. As 

galinhas – representantes da passividade feminina em dado momento da História 

– queixam-se ao "dono do galinheiro". Este castiga o "pensar diferente",  conforme 

extrai-se do  fragmento seguinte: 

__ Pra eu aprender a não ser um galo diferente. Me botaram num 
quartinho escuro. Tão escuro que quando eu saí de lá estava todo preto. 
[...] Fiquei preso um tempão; sofri á beça. Aí um dia eles me soltaram e 
foram logo dizendo: "Daqui pra frente você  ai ser um tomador- de-conta-
de galinhas como o se pai era, como o seu avô era, como o seu bisavô era, 
como o seu tataravô era – senão volta pra prisão". [...] Mas eu não era [...] 
O que é que eu podia fazer? Eu sei que ia ser mais fácil continuar 
pensando igualzinho a eles. Mas eu não pensava, e daí? (BOJUNGA, 
2009, p. 36,37) 

  

Não é à toa que, em seu papel de escritora, Raquel discorra sobre o medo de 

ruptura do Galo Rei, conforme expressa o fragmento: 

Pra contar a verdade, ele vivia até um bocado sem jeito de ser chefe de 
uma família tão esquisita assim. Então ele resolve fugir do galinheiro. 
Mas aí dá medo de todo mundo ficar contra ele. E então ele passa o 
romance inteirinho naquela aflição  de foge, não foge. Quando chega no 
fim da história, ele resolve o seguinte: se a vida dele era furada, ele tinha 
mesmo que fugir e pronto. (BOJUNGA, 2009, p.22). 

 

Pelos dois fragmentos anteriormente selecionados, vê-se que Bojunga 

escreve tecendo sempre uma outra estória nas entrelinhas do enredo. A ficcionista 

aponta, nessas palavras do Galo Afonso, os desafios que atingem homens e 

mulheres que não se adequam aos papéis sociais previamente definidos. Ao 

mesmo tempo, ela marca o peso da tradição sobre os comportamentos masculinos 

e femininos. 

A surpresa da obra está no fato de o próprio macho – o Galo Afonso – ser o 

elemento incitador dessa ruptura no universo feminino, contrariando a história 

feminista, cuja origem pontua uma rebeldia da mulher face às relações de 
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subordinação desta aos valores de uma sociedade machista, que restringia seu 

campo de atuação. O enfoque de Bojunga é, nesse caso, o olhar do Outro sobre a 

mulher, provavelmente uma crítica ao modelo social machista e à passividade 

feminina, cuja espera é de que  os homens definam seus destinos, ao invés de 

lutarem por eles: "Elas achavam que era melhor ter um dono mandando o dia 

inteiro.” (BOJUNGA, 2009, p.35). 

Nesse discurso acerca do papel e do lugar do feminino na sociedade, 

Bojunga aproveita para levantar questionamentos acerca do masculino, inquirindo 

sobre até que ponto o homem, o macho, o dominador estaria satisfeito com o 

papel que lhe foi imposto socialmente. 

Pontuadas as etapas de reprodução e de ruptura aos padrões masculinos de 

sociedade, Bojunga projeta em Raquel a terceira etapa do percurso da escrita 

feminina: o female. Visto assim, Raquel protagoniza a fase de autodescoberta, de 

criação de valores próprios e de busca da identidade. Essa etapa é, basicamente, a 

que mais se confunde com a instauração da identidade feminina, visto que 

somente no final da obra é possível a percepção de uma individuação7 do sujeito, 

quando após conhecer a Casa dos Consertos, Raquel decide, numa descoberta 

fenomenal, que poder ser legal ser menina, como expressa o fragmento: 

E por falar em curtição, como a mãe da Lorelai curtia ser mulher; e como 
a Lorelai curtia ser menina. Ela achava que ser menina era tão legal 
quanto ser garoto. Quem sabe era mesmo? Quem sabe eu podia se que 
nem a  Lorelai? [..] Minha vida foi melhorando [...] Comecei a achar que 
ser menina podia mesmo ser tão legal quanto ser garoto. E foi aí que as 
minhas vontades deram pra emagrecer. Emagreceram tanto que um dia 
eu pensei: daqui a pouco vão sumir. (BOJUNGA, 2009, p. 118, 125). 
 

 O ápice dessa individuação dá-se no instante em que, reconhecendo seu 

lugar no mundo, a protagonista – concomitantemente ao conserto da Guarda-

chuva – começa a estabelecer distinção entre o próprio pensamento e o 

pensamento do Outro.  

Disseram que eu não podia soltar pipa. [...] Falaram que era coisa de 
menino. Tá vendo? Falaram que tanta coisa era coisa só pra garoto que eu 
acabei até pensando que o jeito era nascer garoto. Mas agora sei que o 
jeito é outro.  Vamos lá soltar pipa?  (BOJUNGA, 2009, p.126). 

                                                 
7
No sentido Junguiano. 
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 Considerações finais 

 

Como considerações finais, é possível afirmar que Lygia Bojunga aborda o 

tema identidade na obra A Bolsa Amarela através da estória de Raquel, uma pré-

adolescente em crise de identidade por ser mal compreendida por sua família. 

Entremeadas a essa busca de identidade que se faz por meio de três desejos: ser 

adulta, ser garoto e ser escritora, Bojunga discursa sobre os papeis masculino e 

feminino, cujo peso – em muitos casos – tem-se constituído elemento desvirtuador 

das identificações individuais. 

O embasamento teórico proporcionado pelos autores Hall e Bhabha trouxe 

entendimento quanto ao tema identidade, que é tratado no romance através da 

ideia de alteridade, conceito exposto por Bhabha em suas teorias pós-colonialistas. 

As identidades de Raquel vão cambiando entre o convencional e o não 

convencional, marcando o chamado jogo de identidades, proposto por Hall (2004), 

e, nesse espaço de transformações, as questões opressoras do convencionalismo 

social – que definem os limites da identidade pela observância de certos 

comportamentos: "soltar pipa", "ser chefe" é para meninos; ser comportada, 

alienada e "se bobear, burra" (BOJUNGA, 2009, p.17) é para meninas -  vão 

produzindo expectativas no leitor quanto à harmonização dos dilemas 

apresentados pela protagonista da obra. Raquel deseja ardentemente ser garoto e 

adulta, pois estas duas classificações permitiriam, a ela, uma liberdade que, como 

garota e criança, não possui. Bhabha (1998) também afirma que a identificação é 

um processo. Isto pode ser percebido na mudança de atitude da protagonista 

perante duas de suas vontades: a de ser menino e a de ser gente adulta. 

A obra A bolsa amarela, portanto, é prova de que temas densos, como 

identidade e gênero, podem ser explorados também na literatura infantil, contanto 

que sejam utilizadas técnicas, por parte do autor, que tornem a leitura agradável 

para o público. Nesse aspecto, Bojunga o faz muito bem, pois estruturando a obra 

por meio de pequenos capítulos não ordenados cronologicamente, a autora coloca 



 Anais do I Colóquio Internacional de Literatura e Gênero – Relações de Poder, Gênero e Representações Literárias 
4, 5, 6 e 7 de setembro de 2012 – Teresina – Piauí – Brasil – ISBN: 978-85-61946-63-0 

20 

 

os personagens no foco de suas próprias histórias, mas utiliza o recurso da 

"história-dentro-da-história" característica da ficção contemporânea, trabalhando o 

texto em dois planos: um horizontal, em que se desenvolvem os fatos vividos pela 

personagem protagonista Raquel; e o vertical, no qual a narrativa volta-se para os 

problemas interiores da protagonista e dos outros personagens que servem de 

extensão ao dilema principal de Raquel: o Galo Rei e seu medo de  romper com o 

estabelecido; a Guarda-chuva com seu medo de ser grande; o Galo terrível, cuja 

mente fora costurada e ele só sabia lutar dentre outros. 

A obra então conclui com o sentimento do achar, que na leitura feita por 

Navarro (2008) dá-se por um processo de revelação. Raquel a tem na casa dos 

consertos quando conhece um outro tipo de família, de lugar onde não há chefes, 

todos dividem as tarefas e são respeitadas pelo que fazem: “E fiquei achando que 

a gente grande não era uma turma tão difícil de entender que nem eu pensava 

[...]”. (BOJUNGA, 2009, p.115).  Nesse momento revelador, Raquel decide ser ela 

mesma e abandonar suas vontades de ser adulto e de ser menino, guardando 

consigo a vontade que lhe possibilitaria ser  o que bem quisesse: a vontade de 

escrever. 
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