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Assim é essa história  

Duma noiva que se casou 

E já no mesmo dia fugiu 

E marido abandonou 

Viúva do que não amava 

E também do que amou  

(SANTOS, Bartira, 2015). 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta como tema central um estudo descritivo que buscou analisar a 

figura feminina representada na obra Bodas de sangue, de Federico García Lorca. O objetivo 

geral é expor como o dramaturgo, sendo um ser masculino, confronta o padrão vigente imposto 

às mulheres no início do século XX, através das personagens femininas da peça teatral referida 

anteriormente. A metodologia utilizada foi a pesquisa de cunho bibliográfico, visitando autores 

que igualmente analisaram a representação feminina na literatura lorquiana sob diferentes 

vieses. Nesse sentido, o levantamento bibliográfico nos conduziu a uma compreensão do tema 

que deságua no sentido social, em razão do sufocamento e aprisionamento feminino partirem, 

em primeiro lugar, de normas sociais que desconsideram liberdades individuais. Além de buscar 

suporte na literatura para análise da condição feminina no início do século XX, expusemos as 

características das personagens femininas de Bodas de sangue que demonstram a condição de 

inferioridade imposta às mulheres de então, tornando-as seres dominados e infelizes. 

 

Palavras-chave: Bodas de sangue. Federico García Lorca. Padrão feminino. Normas sociais.  

  



 
 

RESÚMEN 

 

El presente trabajo presenta como tema central un estudio descriptivo que buscó analizar la 

figura femenina representada en la obra Bodas de sangre, de Federico García Lorca. El objetivo 

general es exponer como el dramaturgo, siendo un ser masculino confronta el patrón vigente 

impuesto a las mujeres del inicio del siglo XX, a través de las personajes femeninas de la pieza 

teatral referida anteriormente. La metodología utilizada fue la pesquisa de naturaleza 

bibliográfica, visitando autores que de manera igual analizaron la representación femenina en 

la literatura lorquiana bajo diferentes vieses. En esto sentido, el levantamiento bibliográfico nos 

condujo a una comprensión del tema que desagua en el sentido social, en razón del 

sofocamiento y aprisionamiento femenino partieren, en primer lugar de normas sociales que 

desconsideren libertades individuales. Además de buscar soporte en la literatura para análisis 

de la condición femenina en el inicio del siglo XX, expusimos las características de las 

personajes femeninas de Bodas de sangre que demuestran la condición de inferioridad impuesto 

a la mujer de entonces, tornándolas a ellas  seres dominados e infelices. 

 

Palavras-clave: Bodas de sangre. Federico García Lorca, Patrón femenino. Normas sociales 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora algumas culturas foquem na figura feminina como cerne, a história nos prova 

que as mulheres foram majoritariamente destinadas a um papel de submissão, vitimadas por um 

controle férreo. Por séculos a mulher foi reduzida a condições que não a respeitavam como ser 

humano, sim como um ser que não merecia decidir seu próprio destino, sempre sob o domínio 

masculino e da moral vigente. Ao longo do tempo, a luta por direitos tem transformado a 

história das mulheres em todo o mundo, embora ainda exista desrespeito e violência em grande 

escala. Se hoje elas gozam de direitos é porque outras mulheres e homens levantaram suas vozes 

em defesa do ser feminino.  

Enquanto existir a submissão e o maltrato às mulheres, deve-se pôr em evidência 

aqueles que, através do poder de sua arte, souberam falar com sensibilidade do ser feminino. 

Nesse sentido, destacamos Federico García Lorca como uma dessas vozes que expuseram o 

drama das mulheres. O poeta e dramaturgo espanhol evidencia, em sua obra, a Espanha do 

início do século XX, onde o preconceito contra o gênero feminino vigorava, e a religião 

predominante impunha seus dogmas morais e sexuais, alienando as mulheres dos seus desejos 

e aspirações.   

A literatura muitas vezes funciona como espelho da sociedade humana. Dialoga com 

outras fontes e pode retratar o contexto social que cerca o autor. Por essa razão, e conhecendo 

a representatividade da obra lorquiana na literatura mundial, julgamos pertinente eleger uma de 

suas peças como objeto de estudo. Assim, neste trabalho analisamos a representação feminina 

em Bodas de sangue, peça de García Lorca encenada pela primeira vez em 1933. Buscamos 

comprovar que o dramaturgo afronta, através das falas e atitudes das suas personagens, a 

realidade de opressão na vida feminina, bem como representa a relação da mulher com as 

normas sociais e consigo própria.  

Assim, intentamos com esta monografia explanar como Lorca confronta de maneira 

sutil e ao mesmo tempo crua o modelo vigente para as mulheres da década de trinta do século 

passado. Para isso, organizamos este trabalho em quatro seções e quatro subseções, a seguir: 

em primeiro lugar, esta introdução. Logo após na seção 2, A Espanha contemporânea de Lorca, 

buscamos contextualizar a Espanha da qual Lorca foi contemporâneo, por julgar pertinente uma 

retomada histórica da conjuntura em que viveu o autor. Na continuidade, a subseção 2.1, A 

condição feminina no contexto de época, traz, em poucas palavras, a condição feminina no 

contexto de vida do dramaturgo, visto que é necessário compreender qual padrão existia naquela 

época para ser confrontado. Na seção seguinte, enumerada como 3, Lorca: vida e obra, fazemos 
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um resumo da vida e obra do autor enfocando, na subseção 3.1 o teatro lorquiano, exatamente 

por entendermos que foi ele quem trouxe maior notoriedade para a Espanha e também porque 

a obra escolhida faz parte do seu legado teatral. Em seguida, fazemos um apanhado sobre Bodas 

de sangue, analisando os aspectos que mais chamaram a nossa atenção na obra, fazendo 

correlação com elementos do surrealismo, sem esquecer do forte caráter simbólico e popular 

que Lorca tanto utilizou em suas obras. Na sequência, a subseção 3.2, analisamos a figura 

feminina, destacando como Lorca, sendo um ser masculino, trouxe à tona tantos sofrimentos 

vividos pelas mulheres de então. Por fim, explanamos as nossas considerações finais, 

constatando que Lorca falou por milhares de mulheres que, à sua época não poderiam falar, e 

precisavam dessa voz masculina que as desse destaque. 

Bodas de sangue é uma obra trágica. Nela estão marcadas as relações da mulher com 

ela própria e com a ordem vigente, dentro do papel social que lhe era destinado no início do 

século XX. Nessa peça, a Noiva, embora apaixonada pelo ex-namorado Leonardo, é induzida 

a casar-se com um homem que não ama. Após a cerimônia do casamento, ela foge com seu 

amado e a história termina de forma trágica: o Noivo e Leonardo, armados de punhais, matam-

se mutuamente. Em toda a obra, comprovamos o conflito da protagonista entre cumprir o 

protocolo social e o que seu desejo lhe ordena. Esse é o conflito da mulher com as normas 

sociais. Por outro lado, percebemos também que personagens femininas adotam 

comportamentos masculinizados, a exemplo da mãe do noivo. Ela, como muitas mulheres, 

assume frequentemente um comportamento machista e controlador. E esse é o conflito da 

mulher com ela mesma, eviscerado na obra em questão. 

García Lorca possuía habilidades múltiplas e soube valorizar a cultura da sua terra 

espanhola, sem reduzir o alcance da sua obra, considerada universal. Assim, uniu elementos do 

folclore natal, inserindo poesia em seu teatro e teatro em sua poesia. Acreditava fielmente no 

poder do teatro como transformador social. Mesmo após oitenta e dois anos da sua morte, 

continua sendo estudado em muitos idiomas, pois a sua temática ainda é hodierna. Federico 

García Lorca falou pelos mouros, pelos ciganos e pela gente pobre e esquecida do campo. 

Apesar dos significativos avanços na luta por menos tabus sexuais, menos padrões em 

torno das atitudes femininas e menos controle masculino, a mulher ainda precisa lutar por 

respeito. Assim, analisar a representação da mulher no teatro de um autor do início do século 

XX significa retomar uma história de cerceamento de liberdades individuais, de dores, de 

sonhos não realizados que, embora em menor escala, ainda acontecem nos dias de hoje. É 

importante refletir sobre o passado para melhor preparar o futuro. Numa realidade com tantos 
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registros de misoginia, a literatura lorquiana é completamente atual, pois muitas mulheres como 

a Noiva ainda lutam por respeito e por ter o controle sobre suas próprias vidas. 
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2 A ESPANHA CONTEMPORÂNEA DE LORCA 

  

“A guerra civil na Espanha não começou em 1936. O golpe militar que dividiu o país 

em julho daquele ano foi, na verdade, a conclusão trágica de um embate secular entre duas 

espanhas: uma tradicionalista e conservadora, outra modernizante e liberal” (BUADES, 2009, 

p. 28). A frase que dá princípio ao Dossiê Guerra Civil Espanhola, publicado na revista História 

Viva de 2009, resume bem o contexto histórico em que Lorca viveu. Embora o poeta tenha sido 

contemporâneo do curto governo republicano espanhol da década de 1930 - período em que 

pode crescer e brilhar como artista a ponto de tornar-se internacionalmente famoso - foi a 

Espanha fascista que, quando conseguiu reerguer-se, o matou. 

Federico García Lorca nasceu no ano em que a Espanha perdeu Cuba para os Estados 

Unidos. Segundo o historiador Josep M. Buades “[...] o impacto econômico desse revés foi 

relativamente pequeno, mas o fracasso militar foi um duro golpe para o moral de um país que 

via seu antigo poder evaporar [...]” (BUADES, 2009, p. 30).  Após essa perda, vários setores 

da sociedade espanhola da época voltaram seus esforços na tentativa de achar uma solução para 

a situação do país. Ainda conforme Buades (2009):  

 

[...] os militares começariam a mostrar desafeto pela classe política. Os nacionalistas 
bascos e catalães, por sua vez, passaram a ver na independência em relação a Espanha 

a saída para seus dilemas. E os anarquistas, por fim, reforçariam a aposta na ‘ação 

direta’ terrorista como solução mais rápida eficaz para acabar com a opressão da 

burguesia, da Igreja e do Estado (BUADES, 2009, p. 31). 

 

Assim, em 1923, quando Lorca contava então vinte cinco anos, o general Primo de 

Rivera organizou um golpe de Estado que abalou o reinado de Alfonso XIII. Após governar por 

sete anos, o general, desgastado, renunciou em 1930. Depois da realização de eleições 

municipais, notou-se que os republicanos ganharam expressividade, pois venceram em quase 

todas as capitais. Dessa forma, em 1931, a Espanha que buscava a democracia e a igualdade 

pode respirar aliviada. Desta data até 1936, quando eclodiu a Guerra Civil Espanhola, o país de 

Lorca passou por grandes mudanças sociais.  

 

O primeiro governo republicano iniciou um ambicioso projeto de reformas. Promoveu 

a separação absoluta da Igreja e do Estado, implementou as reformas agrária, 
educacional e trabalhista e estimulou a descentralização do Estado ao conceder 

estatuto de autonomia às regiões (BUADES, 2009, p. 31). 

 

Foi este governo democrático e interessado na cultura que criou, em maio de 1931, as 

“Missões Pedagógicas”, cujo objetivo  
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[...] era levar a mensagem da nova Espanha democrática às populações desfavorecidas 

das solitárias e não raras paupérrimas aldeias do país, levando peças teatrais, 

promovendo concertos, assistindo os professores locais, organizando exposições de 

artes e conferências, instalando bibliotecas públicas, exibindo filmes e, de modo geral, 

levando esperanças a gente que em muitos casos, vivia na Idade da Pedra (GIBSON, 

2014. p. 418). 

 

Foi neste contexto que Fernando de los Ríos, então ministro da Justiça, garantiu a Lorca 

apoio do governo Republicano para “La Barraca”, um grupo de teatro universitário itinerante 

que representaria obras clássicas nas aldeias espanholas. Segundo Gibson (2014): 

 

Lorca queria que a barraca levasse arte, não ‘literatura’, ao interior da Espanha, 

apresentando produções dos clássicos que estimulassem a imaginação dos 

camponeses e aldeães por sua simplicidade e modernidade. Estava seguro de que a 

qualidade essencialmente hispânica das obras exibidas faria com que as pessoas 

comuns que iriam encontrar em suas turnês assistissem às peças com interesse 
(GIBSON, 2014, p.425). 

 

Por três anos, a Barraca fez grande sucesso e ajudou a impulsionar a fama do poeta, mas 

não sem protestos da ala conservadora e direitista da Espanha, conforme nos diz Gibson (2014): 

 
A direita estava convencida de que a Barraca não era simplesmente uma organização 

republicana destinada a levar o teatro ao povo, mas uma máquina de propaganda a 

serviço dos agitadores ‘marxistas’, ‘judeus’ e ‘comunistas’ decididos a trazer para a 

Espanha a Revolução Vermelha (GIBSON, 2014, p.450). 

 

Cabe-nos ressaltar que Federico Garcia Lorca identificava-se com o ideal republicano. 

A gente do campo encantava-o, e desde menino se sensibilizava com os pobres. Não à toa suas 

principais obras retratam o ambiente rural do seu país. A Espanha dos anos 1930 era 

marcadamente latifundiária, cuja concentração de riquezas esmagava o pequeno produtor. 

Além disso, as classes que lutavam pela manutenção de tal conjuntura eram estritamente ligadas 

à Igreja Católica, que naquela época ditava o que era considerado moral e imoral. As mulheres 

estavam submissas aos homens, seu comportamento sexual era sempre medido e os 

homossexuais eram ridicularizados.  

Quando a direita ascendeu novamente ao poder, entre 1934-35, reduziu os recursos 

destinados a Barraca e as violências e agressões cresciam. Nessa época, segundo Gibson (2014, 

p. 531), Lorca era conhecido pela burguesia como “a bicha da gravata borboleta”. Assim, ao 

longo dos anos conduzindo a Barraca, enquanto o seu nome crescia internacionalmente, Lorca 

colecionou “inimigos”, pois ele deliberadamente se opunha à ordem vigente de então. De 

acordo com Gibson (2014) 

 

Os ataques a Barraca prosseguiam. Na ausência de Lorca, um periódico ultradireitista 

particularmente virulento se queixara de que o dinheiro do Estado estava sendo 
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desperdiçado numa trupe de universitários homossexuais. O órgão falangista FE 

acusava os ‘barracos’ de perverterem os campônios com sua exibição de ‘costumes 

dissolutos, de inspiração estrangeira’, sua ‘vergonhosa promiscuidade’, seu 

‘esbanjamento de dinheiro público e sua obediência aos ditames do ‘marxismo 

judaico’ (GIBSON, 2014, p. 504). 

 

Contudo, embora o progresso trazido pelo curto governo republicano espanhol, “[...] as 

bem-intencionadas reformas republicanas, acabaram reavivando as disputas entre as duas 

espanhas (BUADES, 2009, p.31)”. O contexto internacional da época não favoreceu o 

reformismo social iniciado na Espanha.  Ainda conforme Buades (2009) 

 

A “república de trabalhadores de todas as classes” ficou entre dois fogos. Por um lado, 

feriu a sensibilidade católica de muitos espanhóis; por outro, não conseguiu satisfazer 

plenamente setores esquerdistas que queriam reformas mais profundas e mais rápida 

(BUADES, 2009, p. 31). 

 

Dessa forma, o contexto que envolveu Garcia Lorca foi de uma intensa polarização 

política, arrastada por tantos séculos que resultou numa das mais marcantes guerras civis da 

História mundial. Lorca testemunhou o embate severo entre uma Espanha “vermelha”, que 

prezava pela liberdade, pelo progresso do trabalhador, e de outra Espanha “azul”, conservadora, 

que debochava do poeta pela sua homossexualidade. Assim, enquanto os “vermelhos” 

estiveram no poder, Lorca pode defender seus ideais e usar a sua arte, para, nas suas palavras 

“[...] expressar o drama social do período em que vivemos” (LORCA, 1986 apud GIBSON, 

2014, p. 541). 

E, assim, em julho de 1936, após meses de grande instabilidade e violência, generais 

espanhóis rebelaram-se contra o governo republicano eleito em fevereiro e deram início à 

Guerra Civil Espanhola. Um dos mais sangrentos e marcantes episódios da história espanhola 

e mundial. Em agosto do mesmo ano, Federico García Lorca foi capturado e morto. 

 

2.1 A CONDIÇÃO FEMININA NO CONTEXTO DE ÉPOCA 

 

Historicamente, em muitas culturas, as mulheres foram consideradas inferiores aos 

homens, sendo relegadas a papéis entendidos como secundários. Por essa razão, não podiam 

trabalhar, votar, decidir sobre a sua vida e muito menos tomar decisões referentes ao bem-estar 

do seu corpo. Padrões de comportamento impostos ao sexo feminino massacraram muitas vidas 

e o fazem ainda nos dias atuais, pois não é incomum que algumas sociedades desveladamente 

determinem como a mulher deve agir, inclusive com o seu próprio desejo. 



15 
 

Para termos uma pequena ideia do quanto as mulheres eram subjugadas, em 1924, o 

ditador Primo de Rivera autorizou o voto as mulheres solteiras ou viúvas. Às casadas não foi 

permitido tal direito, a fim de não causar dissensões no lar. Fraile (2008) fala sobre a condição 

da mulher na Espanha, que perdurou até “o último terço do século XX”:  

 

La mujer, además de ser excluida de cualquier foro público, apartada de los ámbitos 

de decisión política, de la administración de bienes, de los foros donde se crea y recibe 

cultura, es también desposeída del derecho al uso de la razón, motor de la modernidad. 

Como contrapartida, se convierte en el eje vertebrador del núcleo familiar, trasmisora 

de valores morales, administradora de la economía familiar, máximo exponente en la 

producción de servicios y en menor medida en la producción de bienes, educadora de 

los hijos, pero siempre bajo la tutela del esposo o del varón de la casa al cual debe 

entregarse y apoyar (FRAILE, 2008, p. 12)1 

 

Amparada na gênese bíblica, a igreja católica teve influência preponderante na 

modelação do papel que devia ser exercido pelas mulheres, pois “da costela que o senhor Deus 

tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão (Gn, 2, 22)”, conforme podemos inferir 

da seguinte fala: 

 

A Igreja Católica, principal responsável pela construção dos conceitos morais, 

executava um férreo controle social, de modo a oprimir e delimitar o espaço feminino. 

A condição reprodutora legitimava a função social da mulher e relegava-a a um plano 

subalterno daquele conferido aos homens (MAYER, 2014).  

 

A crença no mito da criação por muitos séculos ajudou a legitimar a falsa ideia de que 

a mulher esteja sempre submissa ao homem: “O fato de Eva ter sido criada a partir do homem 

ajudou a legitimar a ideia de uma suposta e natural inferioridade feminina. Também serviu para 

justificar uma concepção de hierarquia social na qual a mulher é colocada submissa ao homem” 

(MALAQUIAS, 2012, p. 14).  

Assim, na Espanha pré-franquista dominava a concepção de que a mulher era inferior e 

deveria sempre estar submetida ao ser masculino. No início do século XX, a mulher ou casava 

ou permanecia casta. Se cassasse, deveria ter filhos, muitos filhos. Não participava da vida 

política muito menos de decisões que influenciavam na sociedade. Vejamos a seguinte 

assertiva: 

 

                                                             
1 Tradução nossa: A mulher, além de ser excluída de qualquer foro público, apartada dos âmbitos de decisão 

política, da administração de bens, dos foros onde se cria e recebe cultura, é também despossuída do direito ao uso 

da razão, motor da modernidade. Como contrapartida, se converte no alicerce do núcleo familiar, transmissora de 

valores morais, administradora da economia familiar, máximo expoente na produção de serviços e em menor 

medida na produção de bens, educadora dos filhos, mas sempre sob a tutela do esposo ou do varão da casa, ao qual 

deve entregar-se e apoiar.   
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Na Sociedade da Espanha lorquiana, as mulheres seguiam com a função de tornar-se 

mãe, criar seus filhos e dar continuidade às suas famílias e às famílias de seus maridos. 

Desde o ano de 1492, com a conquista da península ibérica pelos reis católicos, toda 

a região que hoje compreende a Espanha se tornou mais do que um território unificado 

sob uma coroa, mas uma população governada pela cruz católica [...] Se a mulher, 

para a Igreja Católica, tem na Virgem Maria seu exemplo máximo, e com ela a 

castidade e a função de ser mãe que zela pelo lar e perpetua o pensamento católico 

junto às futuras gerações, o papel social feminino na época de Lorca ainda era 

fortemente associado às virgens, figuras imaculadas e dignas de serem seguidas 

(ALVES, 2011, p. 162). 

 
 

Levando em consideração caracteres biológicos, a sociedade de então reduzia o papel 

da mulher, justificando assim uma série de violências e de opressões, conforme podemos 

ratificar no seguinte trecho: 

 

O arquétipo da mulher espanhola do século XX é claramente definido por uma série 

de características que as distinguem dos homens. As opções tipicamente atribuídas ao 

sexo feminino, e ao papel desempenhado por elas na sociedade espanhola, eram 

modeladas pela diferenciação biológica entre os sexos e igualmente pelo 

condicionamento social (MALAQUIAS, 2012, p. 19). 

 

Por essas razões, Malaquias (2012) diz que “por causa dessas doutrinas que oprimiam e 

delimitavam o espaço feminino no mundo espanhol, as mulheres eram submetidas a vários tipos 

de violência e obrigadas a viverem dominadas e enclausuradas sob o poder da figura masculina” 

(MALAQUIAS, 2012, p. 19). 

 A culpa neste caso seria de Eva que, ao desobedecer a ordem de não comer o fruto 

proibido tornou-se o símbolo da indisciplina e desobediência da qual todas as mulheres 

derivaram e por essa razão precisavam ser controladas. Em contraponto a ela, surge a figura da 

Virgem Maria, que concebeu Jesus, de acordo com a teologia cristã, “sem pecado”. Sobre essas 

duas figuras bíblicas, Malaquias (2012) tem um interessante ponto de vista: 

 

Com base nas histórias dessas duas figuras, Eva e Maria, a Igreja construiu parte de 

seu discurso, apesar de sempre enfatizar a enorme distância que separava os dois 

modelos femininos. Eva representava aquilo que as mulheres eram por natureza; 

Maria, o que as mulheres deveriam tornar-se, por opção (MALAQUIAS, 2012, p. 15). 

  

 

Dessa forma, o protótipo da figura feminina desobediente, subversiva, que precisava 

estar sob férreo controle para não seduzir os demais ao cometimento de erros, foi substituída 

pela figura da mãe. A mãe bondosa, disposta a todo e qualquer sacrifício, a edificadora de lares. 

Mas para que ela se realizasse como essa figura santa, precisaria ainda assim, de parâmetros 

dos quais não poderia desvencilhar-se. Para ser mãe, precisaria casar, pois o sexo por prazer 

para a mulher ainda era impensado. Sabidamente, criam-se parâmetros que dão uma certa 

autonomia controlada às mulheres, conforme podemos ratificar na fala de Malaquias (2012): 
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A partir do século XVIII, a sociedade europeia passou por uma série de mudanças 

sociais, religiosas, políticas, econômicas e culturais que abalaram a estrutura da Igreja 

Católica, forçando-a a repensar seu posicionamento em relação ao feminino. 

Paulatinamente e, como escapatória, a instituição católica passou a associar a mulher 

à maternidade. Nesse contexto teria ocorrido uma transformação dos costumes que, 

segundo Elisabeth Badinter transformou a antiga concepção de mulher em uma figura 

doce e sensata, de quem se esperava comedimento e indulgência: ‘Eva cede lugar, 

docemente, a Maria. A curiosa, ambiciosa, metamorfoseia-se numa criatura modesta 

e ponderada, que não ultrapassa os limites do lar’ (MALAQUIAS, 2012, p. 15). 

  

 

Fraile (2008) atribui ao advento do movimento feminista os progressos obtidos pelas 

mulheres no sentido da luta por igualdade de direitos. Contudo, adverte que o panorama 

mundial com a eclosão da primeira guerra trouxe mudanças inclusive no próprio movimento:   

 

Tras la Primera Guerra Mundial, una serie de cambios demográficos y la penuria 

económica favorecen el acceso de la mujer de clase media al trabajo y a la vida 

académica creándose una base social receptiva; además, la virulencia del feminismo 

internacional cesa, suavizándose la imagen de la feminista temible y agresiva hacia la 

de una mujer responsable y cuerda. Gracias a estos progresos nace la conciencia entre 
las mujeres de que su situación social, legal y profesional, es muy precária (FRAILE, 

2008, p. 13)2. 

 

Assim, a mulher espanhola contemporânea a Lorca seguiu uma trajetória que não nos é 

estranha, porque é bastante parecida com a história da mulher em geral. Sempre controladas 

por convenções e doutrinas muitas vezes abusivas, aos poucos a mulher espanhola lutou e 

garantiu a mudança no seu próprio existir.  

A Igreja Católica, principal referência no que diz respeito aos conceitos morais da época, 

impunha um extremado controle social e delimitava o espaço feminino. Estamos aqui para 

militar contra a igreja ou mesmo para condenar todas as normas? Jamais, pois julgamos que 

todas as religiões trazem a sua contribuição ao mundo e que não é possível viver em sociedade 

sem normas reguladoras. Apesar disso, também consideramos que o excesso de rigidez nas 

normas e a sede de poder de um grupo o faz sufocar o outro. No caso da sociedade machista, 

outorgamos aos homens um poder demasiado que os fez subjugar as mulheres. Sob o apelo das 

características biológicas ligadas à reprodução, demarcava a função social da mulher, deixando-

a em condição de inferioridade em relação aos homens, que poderiam sentir e viver o seu desejo, 

além de amar livremente.  

                                                             
2 Tradução nossa: Depois da primeira Guerra Mundial, uma série de mudanças demográficas e a penúria 

econômica favorecem o acesso da mulher da classe média ao trabalho e à vida acadêmica criando-se uma base 

social receptiva; ademais, a virulência do feminismo internacional cessa, suavizando-se a imagem da feminista 

temível e agressiva para a de uma mulher responsável e ajuizada. Graças a estes progressos nasce a consciência 

entre as mulheres de que sua situação social, legal e profissional é muito precária.  
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Foi nesse panorama que Lorca viveu. Na Espanha do seu tempo, a mulher era sufocada, 

desrespeitada e violentada de muitas formas. Contudo, já se podiam sentir os ares da libertação 

através da luta e do posicionamento político. Dessa forma, Lorca incumbe às suas personagens 

femininas a função de trazer ao palco a opressão sofrida pelo sexo feminino e encarnar a crítica 

à sociedade opressora. 
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3 LORCA: VIDA E OBRA 

 

Em 05 de junho de 1898, Vicenta Lorca deu à luz aquele que seria um dos maiores 

símbolos da literatura e da cultura espanholas. Federico García Lorca era fruto do casamento 

entre ela e Federico García Rodriguez, um viúvo que herdara de sua falecida esposa boa soma 

em dinheiro, transformando-a em fortuna pessoal. Assim, García Lorca nasceu em família 

burguesa na província de Fuente Vaqueros, em Granada, na Espanha. Desde ali começou a sua 

estreita relação com o campo, o que mais tarde seria notório na sua trilogia rural. 

Embora não tivesse grande agilidade física, o poeta teve uma infância de muitas 

brincadeiras e profunda relação com a terra, a natureza e os campesinos. Apesar de ser 

considerado um dos maiores expoentes da poesia e da dramaturgia, Lorca não foi um bom aluno 

na escola regular. Revelou desde criança inclinações para a música, porém, como o pai desejou 

que seus filhos possuíssem profissões tradicionais, em fevereiro de 1915 ingressou na 

Universidade de Granada para estudar Filosofia, Letras e Direito. Neste período conheceu 

Fernando de Los Ríos e outras pessoas que teriam considerável influência em sua vida futura. 

Durante o período universitário, as viagens promovidas pelo professor Martín Rodríguez 

Berrueta resultaram no primeiro livro publicado por Lorca Impressões e paisagens3, de 1918, 

que não obteve nenhum sucesso. 

Em 1919, García Lorca foi viver na chamada residência dos estudantes, em Madri, onde 

pode entrar em contato mais profundo com as tendências vanguardistas da época. Nesta 

residência ele permaneceu até 1926 e foi lá que escreveu a sua primeira peça teatral O malefício 

da borboleta4 e o Livro de poemas5. Foi durante a sua morada na residência dos estudantes que 

conheceu artistas como Salvador Dalí, Luis Buñuel e Rafael Alberti.  

A publicação do Livro de poemas em 1921, foi mais feliz que a de Impressões e 

paisagens. Contudo, foi o Romanceiro Cigano6, de 1929, que o consagrou definitivamente 

como um grande poeta. Nesta obra, ele mostra grande influência da cultura popular andaluza e, 

ao mesmo tempo, fortes características vanguardistas. Ainda em 1929, o poeta seguiu para sua 

primeira viagem internacional com destino a Nova Iorque, que resultou num novo livro de 

poemas, publicado postumamente no México em 1940 Poeta em Nova Iorque 7Publicou ainda 

                                                             
3 Impresiones y paisajes 
4 El maleficio de la mariposa 
5 Libro de poemas 
6 Romancero gitano 
7 Poeta en Nueva York 
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Poemas do canto fundo, 8em 1931, Pranto por Ignacio Ignacio Sanchez Mejías 9e Seis poemas 

galegos10, ambos de 1935. 

Em 1920, sua primeira peça teatral foi ao palco sob grande algazarra e até vaias do 

público presente: 

 

Quando, na noite de 22 de março de 1920, o elenco subiu para apresentação de El 

Maleficio de la mariposa [...] nem o colorido cenário de Mignoni, nem os figurinos 
de Barrada, nem a direção de Martínez Sierra, nem mesmo os vários méritos da 

pequena peça em verso foram capazes de vencer a cerrada hostilidade da plateia 

(GIBSON, 2014, p.140). 

 

 

O poeta não desistiu e, em 1930, estreou uma nova peça Mariana Pineda em 1927, e A 

sapateira prodigiosa, 11em 1930. Contudo, foi com Bodas de sangue 12que, em 1933, atingiu o 

seu auge e destacou-se nacional e internacionalmente como dramaturgo. Daí em diante, Lorca 

seria um nome internacional na poesia e essencialmente no teatro. Bodas de sangue teve sua 

estreia também na Argentina, com absoluta aceitação. Mas a imprensa fascista criticava 

constantemente Lorca e seu trabalho, assim ele tornou-se famoso não só entre os que 

admiravam o seu trabalho, mas também entre os conservadores que mais tarde o assassinariam.  

Logo depois do grande sucesso de Bodas de sangue, Yerma (1934), segunda obra da 

chamada trilogia rural, veio para chocar ainda mais os setores conservadores numa Espanha 

absolutamente polarizada entre “azuis e vermelhos”. Torturas, sequestros e assassinatos já 

estavam fora de controle. A casa de Bernarda Alba 13seria concluída pouco meses antes de 

Lorca ser fuzilado. Ele ainda escreveu  Assim que passem cinco anos 14(1931) e Dona Rosinha, 

a solteira15, em 1935.   

García Lorca escreveu outros livros e peças teatrais. Destacamos aqui apenas as mais 

marcantes, os ícones bem-sucedidos ou não de sua carreira como um todo. O poeta ainda era 

conhecido pela sua habilidade ao piano. Escreveu também peças de fantoches que foram 

encenadas para crianças, mas nenhuma teve grande vulto. O artista granadino tem por marca 

carregar a sua poesia e seu teatro, que também é poesia, a paisagem e os costumes do povoado 

em que viveu. Ele é considerado um símbolo do surrealismo e da geração de 1927, contudo, ao 

                                                             
8 Poema del cante jondo 
9 Llanto por Ignácio Sanches Mejías 
10 Seis poemas gallegos 
11 La zapatera prodigiosa 
12 Bodas de sangre 
13 La casa de Bernarda Alba 
14 Así que pasen cinco años 
15 Doña Rosita, la soltera 
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nosso ver, Federico García Lorca não pode ser classificado em nenhuma escola ou corrente 

literária como bem nos traduz o seguinte trecho de sua biografia

 

[...] Ele [Guillermo de la Torre] e Fernández Almagro haviam falado sobre Lorca ‘não 

preciso dizer-lhe’, escreveu Melchor (4 agosto de 1922), que ele tem por você o alto 

respeito que lhe é devido. Mas diz com pena que Lorca não quer ser um legítimo 
‘ultraísta.’ Torre já tinha entendido que Lorca era um espírito independente e 

congenitamente incapaz de se identificar por completo com qualquer ismo que fosse, 

por mais que em termos gerais o aprovasse (GIBSON, 2014, p. 166). 
 

Em 1932, o poeta iniciou as viagens com o teatro universitário que levou peças clássicas 

ao interior espanhol com grande sucesso. Assim sendo, Lorca provou que é possível 

democratizar arte e cultura, desde que as iniciativas nesse sentido sejam levadas a sério. Ele 

acreditava fielmente no papel social da arte e do teatro em especial. Sobre este aspecto, ele 

próprio nos diz que 

 

Ningún hombre verdadero cree en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. 

En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay 

que dejar el ramo de las azucenas y meter-se en el fango hasta la cintura para ayudar 

a los que buscan las azucenas. Particularmente yo tengo un ansia verdadera por 

comunicarme con los demás por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro 

toda mi sensibilidad (LORCA, 1936, apud MARTÍN, 1998, p. 16).16 

 

Tal projeto do teatro universitário não só levou arte e culturas a recônditas aldeias 

espanholas bem como deu um impulso à carreira do poeta. Com a retomada do poder pela 

direita, em 1934, os recursos destinados à manutenção da iniciativa foram escasseando até que, 

em 1935, o teatro universitário deixou de existir. Este mesmo ano foi muito intenso na carreira 

pessoal do autor, com estreias, publicações e muito sucesso.  

Em fevereiro de 1936, após a nova ascensão da Frente Popular, García Lorca foi ainda 

mais enfático em seu posicionamento pró republicano. A essa altura, a instabilidade política na 

Espanha era extremamente intensa. Em julho de 1936, forças populares lutavam junto ao 

governo republicano contra a instauração de uma ditadura militar: “Não se tratava mais de um 

levante militar, mas de uma guerra aberta de duração incerta. Também não havia mais espaço 

para moderação era preciso escolher entre a revolução vermelha ou a contrarrevolução 

fascista” (BUADES, 2009, p. 35).  

                                                             
16 Tradução nossa: Nenhum homem verdadeiro crê nesta bobagem da arte pura, arte por ela mesma. Neste 

momento dramático do mundo, o artista deve chorar e rir com seu povo. Deve deixar o ramo das açucenas e meter-

se na lama até a cintura para ajudar os que buscam as açucenas. Particularmente, eu tenho uma ânsia verdadeira 

por me comunicar com os demais. Por isso chamei às portas do teatro e ao teatro consagro toda a minha 

sensibilidade.  
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Foi neste contexto que García Lorca, mesmo abrigado na residência de influentes 

personalidades ligadas aos falangistas, foi preso e levado para o fuzilamento. Até os dias de 

hoje o corpo não foi encontrado.  Ainda que muita obscuridade tenha envolvido a morte do 

poeta, uma coisa é clara o seu assassinato não serviu para calá-lo, pelo contrário. E a prova 

disso é que oitenta e dois anos depois, o poeta andaluz ainda é lido, traduzido, estudado e 

reverenciado com um dos maiores exponentes literários do século XX.  

Da descrição da vida do poeta, depreendemos que ele foi mais que um artista foi um 

porta-voz dos sofridos, um missionário de alta sensibilidade que fez da sua multifacetada arte 

uma ferramenta de elevação humana, como bem nos define Martín 

 

Federico García Lorca no esperó a que llegara la República para asociar la ética cívica 

a la estética literaria. Su humanismo (no vemos término que mejor defina su esfuerzo 

por elevar la dignidad del hombre) se manifiesta con abultado relieve en sus primeros 
escritos porque es consustancial a su oficio de literato (MARTÍN, 1998, p. 17). 17 

 

Através de seus versos e peças teatrais, Lorca deu voz aos costumes populares, 

representou mouros, judeus e ciganos e postou-se contra padrões muitas vezes castradores e 

desnecessários. Contudo, nos atrevemos a dizer que ele escolheu a mulher para ser a mártir, a 

representante mor da repressão sofrida de tantas maneiras por tantos grupos, e não por acaso a 

esmagadora maioria de seus protagonistas teatrais são mulheres. 

Neste ponto, cabe-nos destacar que analisando a sua biografia, comprovamos 

notoriamente que Lorca sempre esteve rodeado de um universo feminino que observou, 

admirou e por ele foi profundamente tocado, conforme evidenciado pelo biógrafo “Ele se 

compadece sobretudo das mulheres” (GIBSON, 2014, p.41). A sua ligação com a própria mãe 

é deveras forte e devocional: “Devo a ela tudo que sou e que serei” (LORCA, 1932 apud 

GIBSON, 2014, p. 36) 

Outrossim, muitas das suas personagens teatrais foram inspiradas em alguns gestos, 

falas ou situações vividas por mulheres próximas, como primas e vizinhas conforme nos afirma 

Gibson (2014)  

[...] entre as mulheres, várias foram as suas favoritas, e algumas delas aparecem sob 

ligeiros disfarces em sua obra. Por exemplo, Aurelia González García, filha de tia 

Francisca, protagoniza Los sueños de mi prima Aurelia, a última e inacabada peça de 

Lorca. Nascida em 1885 e, portanto, treze anos mais velha que Federico, era idolatrada 

pelo primo, como prova a peça (GIBSON, 2014, p. 34). 

                                                             
17 Tradução nossa: Federico García Lorca não esperou que a República chegasse para associar a ética cívica à 

estética literária. Seu humanismo (não vemos termo que melhor defina seu esforço por elevar a dignidade do 

homem) se manifesta com avultado relevo em seus primeiros escritos porque é consubstancial ao seu ofício de 

literato.  
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Lorca foi a voz masculina que representou tantas angústias femininas: do amor frustrado 

à rígida moral sufocante, da falta de liberdade ao espezinhamento masculino, como bem resume 

a personagem da peça Tragicomédia de Don Cristóvão e Sinhá Rosinha18 pois segundo Gibson 

(2014):  

As palavras de Rosita sobre o amor (enquanto ela borda) antecipam as das grandes 

heroínas de Lorca e ao mesmo tempo se reportam a seus primeiros trabalhos em prosa 

e em verso:   

Entre padres e pais, nós moças levamos uma vida miserável. (Senta-se para bordar) 

Todas as tardes – três, quatro - o padre nos diz: “vocês vão para o inferno! Vão virar 

torresmo! Pior que cadelas” [...] Mas eu digo que as cadelas casam com quem bem 

entendem, e se divertem! Quem me dera ser uma cadela! Se obedeço a meu pai – 

quatro, cinco-, a vida será o inferno na terra se não, mandam-me para o outro lá em 

cima [...] esses padres bem podiam ficar de boca fechada e não falar tanto (GIBSON, 

2014, p. 166). 
 

 

De tudo sobredito, podemos singelamente resumir Federico García Lorca é, 

essencialmente, o poeta e dramaturgo das mulheres afinal, nas suas palavras: 

 

Mujer, flor que se abre en el jardín: 

las rosas son como tu carne virgen, 

con su fragancia inefable y sutil 

y su nostalgia de lo triste19. 

 

3.1 O TEATRO 

 

O teatro lorquiano é de tamanha magnitude e complexidade que os estudiosos o tem 

classificado para, digamos, didatizar o seu estudo. De acordo com González (2013): 

 

As peças teatrais escritas por Federico García Lorca (1898-1936) podem ser 

classificadas em teatro menor, teatro de ensaio, teatro maior, além do teatro 

inconcluso, dos inúmeros projetos mencionados por Federico e, especialmente, do seu 

teatro de juventude. [...] (GONZÁLEZ, 2013, p. 09). 

 

Assim, da vasta produção teatral de Lorca, e conforme González (2013), podemos 

considerar como teatro menor obras como O Malefício da borboleta, que estreou com absoluto 

fracasso, outras que não chegaram a estrear no palco como Lola, a atriz de comédias20, A 

                                                             
18 Tragicomédia de Don Cristóbal y la Señá Rosita 
19 Mulher, flor que se abre no jardim 

As rodas são como tua carne virgem 

com sua fragrância inefável e sutil 

e sua nostalgia do triste. 
20 Lola, la actriz de comédias 
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sapateira prodigiosa e Amor de Dom Perlimplín com Belisa em seu jardim21, entre outras peças 

com menor impacto sobre a popularidade do dramaturgo. 

Por teatro de ensaio, González (2013) considera peças curtas, com diálogos breves que 

não chegaram a ser encenadas em vida de Lorca. E por teatro maior entendem-se as peças de 

grande relevância, que fizeram mais sucesso e que somaram popularidade à Lorca, entre elas, 

Bodas de Sangue, objeto deste estudo, bem como Yerma e A casa de Bernarda Alba, que 

compõem a trilogia rural, além de outras obras como Mariana Pineda e Dona Rosinha, a 

solteira. 

Sabemos que Federico García Lorca não foi apenas dramaturgo e falar da sua obra 

envolve muitos aspectos, tão múltiplos quanto foram as suas habilidades artísticas. “Além de 

pianista, poeta, dramaturgo, conferencista, conversador, contador de histórias, ator, diretor de 

teatro e mímico, Lorca comovia ao cantar músicas folclóricas e desenhava suficientemente bem 

para merecer o louvor do exigente Dalí” (GIBSON, 2014, p. 14). O que se pode então, falar do 

teatro lorquiano? Para González (2013) 

 

É no teatro, a nosso ver, que o poeta Federico García Lorca se realiza com mais força. 

A sua vocação dramática está clara não apenas pelo fato de que sua produção teatral 

precedeu cronologicamente à lírica, mas porque essa lírica – como qualquer leitor 

constata de imediato -   está carregada de tensão dramática, no impulso cênico contido 

no diálogo, forma que, às vezes seus poemas assumem de maneira explícita até. 

(GONZÁLEZ, 2013, p.12). 
 

 

Embora Federico García Lorca tenha um caráter multiartístico, é ao teatro que deve 

sua maior fama. Ao longo dos anos, após a sua morte, estudiosos de várias partes do mundo 

têm se debruçado sobre sua obra. O teatro lorquiano significa uma volta às tragédias gregas 

bem como uma retomada de costumes populares, e aos renomados autores espanhóis do 

chamado Século de Ouro, como ele próprio afirmou: “La raíz de mi teatro es calderoniana. 

Teatro de magia22” (LORCA, 1935 apud MARTÍN, 1998, p.41). E talvez tenha sido essa 

mistura inusitada, bem como o seu fervor pelo teatro com compromisso social que tenha feito 

dele um dos maiores dramaturgos do mundo. Da edição de Bodas de sangue utilizada para 

este estudo, selecionamos as seguintes palavras de Adriana Arantes (2009) 

 

A popularidade alcançada por Federico García Lorca no teatro, deve-se, em grande 

medida, à recriação do mundo andaluz. Entretanto, para uma melhor compreensão de 

sua obra, é necessário empreender uma busca ao teatro clássico grego e, sobretudo, ao 

                                                             
21 Amor de Don Perlimplín con  Belisa en su jardín 
22 Tradução nossa: A raiz do meu teatro é calderoniana. Teatro de magia.  
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teatro do Século de Ouro espanhol, bem como a certo espírito trágico ou concepção 

trágica do mundo, presente em sua obra (ARANTES, 2009, 12). 

 

Além de beber da sagrada fonte do teatro grego, bem como deixar-se influenciar por 

clássicos do teatro e literatura espanhóis, Lorca acrescentou a sua obra as influências que lhe 

eram contemporâneas. Embora nunca se tenha declarado surrealista, bem como fugisse a 

rotulações nesse sentido, é evidente que há uma marca vanguardista em seus textos teatrais, 

conforme nos define bem Syntia Alves 

 

No teatro lorquiano, misto de prosa e poesia, musicalidade e personagens surrealistas 

são elementos estilísticos que se somam em uma arte inovadora não somente por 
levar à cena espanhola um teatro único, mas também por carregar, de maneira incisiva, 

um forte conteúdo crítico (ALVES, 2011, p. 16). 

 

Mais adiante, a autora ainda segue explicitando o teatro de Lorca com as seguintes 

palavras:  

Federico García Lorca foi um autor trágico que soube beber nas águas turvas dos 

autores gregos em Shakespeare e sua Inglaterra Elizabethana na Espanha recém 
unificada de Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega e outros 

dramaturgos que usaram a arte para falar de sua sociedade. Porém a dramaturgia 

lorquiana apresenta características que a tornam única. Fazendo fortes referências às 

obras da Grécia clássica – como os coros de Bodas de Sangue e Yerma, suas peças 

trágicas também apresentam importantes aspectos do drama moderno [...] (ALVES, 

2011, p. 18). 

 

Não podemos deixar de destacar que o aparecimento de personagens como a Lua, na 

obra estudada em questão, é um sinal da tendência vanguardista lorquiana. O uso de símbolos 

é marca registrada e revela a grande temática de García Lorca que é o intenso conflito entre o 

desejo pessoal e a ordem coletiva. A esse respeito melhor podem nos falar Caser e Oliveira 

(2014): 

A “Lua”, personagem que liga a tragédia lorquiana ao Surrealismo – 

movimento artístico que surgiu no período entre guerras e que enfatiza o papel 

do inconsciente (teorias propostas por Sigmund Freud) na atividade criativa. [...] 

Percebe-se no texto teatral de Lorca o entrecruzamento de escolas literárias, como o 

Simbolismo das personagens místicas “Lua” e “Mendiga” e da musicalidade na obra 

como um todo; o Romantismo aprofundado e radicalizado pela tragédia e o amor 

irrealizável; o Surrealismo que aflora com os impulsos de vida e morte das 

personagens, que libertam a obra da lógica e da razão, vão além da consciência 

cotidiana e terminam por expressar o mundo inconsciente sem freios (CASER 
OLIVEIRA, 2014, p. 10). 

 
 

E a respeito do caráter simbólico de seus personagens é o próprio Lorca quem os define: 

“Son reales, desde luego. Pero todo tipo real encarna un símbolo [...] son una realidad estética. 
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Por esa razón gustan tanto a Salvador Dalí y a los surrealistas23” (LORCA, 1935 apud 

MARTÍN, 1998, p. 39). Assim, o teatro lorquiano criou personagens profundos, que através de 

suas ações instintivas passavam uma sutil (ou não!) mensagem transgressora. Conforme 

Montemezzo (2008):    

 

A complexidade das personagens, ao mesmo tempo tão humanas e tão simbólicas, 

encerra uma perspectiva que está presente na quase totalidade da obra dramática 
lorquiana pós 1929: o conflito entre aquilo que se deseja intimamente e a expectativa 

social que rege a vida dos seres humanos sem permitir-lhes outra alternativa senão 

aquela imposta pela tradição e pelas obrigações sócio-familiares. Segundo Ruiz 

Ramón (1986: 177), o teatro lorquiano precisa ser compreendido como a antítese entre 

dois princípios básicos: princípio de autoridade – ordem, tradição, realidade, 

coletividade – e princípio de liberdade – desejo, imaginação, individualidade –, que 

são antagônicos e irreconciliáveis entre si (MONTEMEZZO, 2008, p. 39).  

 

 

Deve-se ainda destacar que o teatro de Federico García Lorca é considerado por alguns 

estudiosos como universal. Aqui, um ponto curioso. Como alguém que dedicou 

deliberadamente a sua obra a homenagear e retratar a cultura popular da terra em que nasceu 

pode ser considerado universal Para responder isso, trazemos a fala de Yvonélio Nery Ferreira 

e Marília Simari Crozara (2017): 

 

Ao buscar o entendimento da consciência de valor das condições da alma e materiais 

da existência, Lorca propõe em seu teatro uma vertente didática de ação social 

veiculada à recriação do mundo andaluz. Tal abordagem não se instaura a partir de 

uma supervalorização do universo espanhol, mas na universalidade das temáticas 

presentes em seus textos dramáticos (FERREIRA CROZARA, 2017, p. 19). 

 

Dessa forma, depreendemos que o teatro lorquiano logrou unir popular, tradição e 

vanguarda, além de ter sido francamente utilizado para fazer com que as pessoas, e em especial 

as mulheres, refletissem a sua própria condição. Suas tramas não seguiam uma sequência direta, 

dando ao leitor o direito e talvez o dever de nelas mergulhar, como nos afirma a professora 

Margareth dos Santos, da USP, em entrevista à Revista Cult:   

 

A omissão do contexto narrativo em Lorca é um convite ao leitor a preencher tal 

espaço com sua própria imaginação, “a partir das pistas que vão além do eixo 

metonímico da descrição e alcançam a transcendência das inúmeras metáforas e 

símbolos que vão se acumulando ao longo de seus versos ou dramas” (SANTOS, 

2016, p. 3) 

 

                                                             
23 Tradução nossa: São reais, sem dúvida. Mas todo tipo real encarna um símbolo. [...] São uma realidade 

estética. Por essa razão agradam tanto a Salvador Dalí e aos Surrealistas.  
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 E para o próprio Lorca, o que significa o seu teatro Para nossa sorte, algumas de suas 

conferências foram preservadas e, em muitas de suas declarações, falou de maneira vivaz do 

seu amor pelo teatro, bem como demonstrou o quanto apostava nessa arte como instrumento 

de libertação. Nas suas próprias palavras: 

 

El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un 

país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien 

orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos 

años la sensibilidad del pueblo; y un teatro destrozado, dónde las pezuñas sustituyen 

a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera (LORCA, 1935). 24 

 

Lorca tinha uma preocupação visível em relação ao teatro, que para ele funcionava 

como elemento de despertar das consciências: 

 
A preocupação de Federico com o teatro está clara quando vemos que o tema está em 

quase todas as declarações que dele conservamos. E não é uma preocupação 

superficial, mas revolucionária, capaz de perceber o sentido que o teatro e sua função 

de dramaturgo tinham no momento histórico que vivia (GONZÁLEZ, 2013, p.12). 

 

Numa Espanha majoritariamente rural e com grande número de analfabetos, Lorca 

sonhou em levar o teatro ao alcance das pessoas mais pobres e fazer dessa arte a arma de 

elevação das consciências.  Por isso se afasta do teatro burguês, da arte pela arte: porque esse 

entretenimento não levava em consideração que haviam temas a ser discutidos que poderiam 

ser fomentados em palco: 

 
Como punto de partida, tengamos presente el teatro que no quiere hacer: no quiere 

hacer la comedia burguesa que dominaba los teatros comerciales de su tiempo, la 

comedia de salón que no afronta los grandes temas humanos, el amor, la muerte, el 

paso del tiempo, la opresión y la rebeldía, la fuerza del destino (OLMEDO, 2018)25. 

 

Outro ponto a ser destacado no teatro lorquiano e espinha dorsal deste trabalho é o fato 

de que os protagonistas são quase que invariavelmente mulheres. Além da noiva, protagonista 

de Bodas de sangue, completam a trilogia rural Yerma, cuja personagem principal dá nome à 

obra, A casa de Bernarda Alba, na qual a protagonista que dá nome à obra vive enclausurada 

com suas filhas e uma criada, bem como outras personagens das peças Mariana Pineda e A 

                                                             
24 Tradução nossa: O teatro é um dos mais expressivos e úteis instrumentos par a edificação de um país e o 

barômetro que marca sua grandeza ou seu declínio. Um teatro sensível e bem orientado em todas os seus ramos, 

desde a tragédia ao teatro de variedades, pode converter-se em poucos anos a sensibilidade do povo; e um teatro 

destroçado, onde as patas substituem as asas pode vulgarizar e adormecer uma nação inteira. 
25 Tradução nossa: Como ponto de partida, tenhamos presente o teatro que não quer fazer: não quer fazer a comédia 

burguesa que dominava os teatros comerciais de seu tempo, a comédia de salão que não afronta os grandes temas 

humanos, o amor, a morte, o passar do tempo, a opressão e a rebeldia, a força do destino. 
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sapateira prodigiosa. Todas essas obras mostram o drama do ser feminino sufocado por um 

mundo onde o masculino é a lei praticamente perpétua.  

Como se vê, o teatro de Lorca tem múltiplos aspectos e para ele significava uma arte 

profunda, que estava sempre a postos na contribuição para o social. Para bem encerrar, 

dispomos as seguintes palavras do poeta: “El teatro es una escuela de llanto y de risa y una 

tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y 

explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre” 

(LORCA, 1935)26. 

 

3.1.1 BODAS DE SANGUE 

 

Primeira peça teatral de Federico García Lorca a realmente estrear com sucesso 

estrondoso, Bodas de sangue tornou-se praticamente uma metonímia da obra pelo autor, pois 

não há como falar de Lorca sem mencioná-la. Ao citar esta peça teatral, Francisco García Lorca, 

irmão de Federico, utiliza as emocionadas palavras: 

 
Su representación constituyó el primer gran éxito de Federico como dramaturgo, éxito 
que confirmaba, de un lado, el potencial del autor como poeta dramático y, de otro, la 

posibilidad de que el grand público aceptara un teatro de noble intención artística, en 

el que inciden lo poético y lo fantástico (LORCA, Francisco, 1981, p. 336). 27 

 

Antes da estreia da primeira obra da trilogia rural, García Lorca já havia estreado com 

O malefício da borboleta em 1920, recebendo vaias da plateia, e com Mariana Pineda em 1927, 

que foi melhor aceita pelo público. Já com Bodas de sangue, nas palavras do seu irmão: “El día 

del estreno de Federico, ya al final del segundo acto, tuvo que salir a saludar reclamado por el 

público” (LORCA, Francisco, 1981, p. 336)28. Começa aí a imortal fama de Federico García 

Lorca, que permanece até os dias atuais.  

A peça é composta em três atos e sete quadros e escrita em verso e prosa. Possui diálogos 

breves e nenhuma narração. O leitor é quem deve completar as lacunas daquilo que não foi dito. 

Sabe-se apenas através dos rústicos diálogos que há fatos passados que influenciam na história, 

                                                             
26 Tradução nossa: O teatro é uma escola de pranto e riso e uma tribuna livre onde os homens podem por em 

evidência morais velhas ou equivocadas e explicar com exemplos vivos normas eternas do coração e do sentimento 

do homem. 
27 Tradução nossa: Sua representação constituiu o primeiro grande êxito de Federico como dramaturgo, êxito que 

confirmava, de um lado o potencial do autor como poeta dramático, e de outro, a possibilidade que o grande 

público aceitara um teatro de nobre intenção artística, no qual incidem o poético e o fantástico.  
28 Tradução nossa: O dia da estreia de Federico, já ao final do segundo ato, teve que sair para receber os 

cumprimentos, reclamado pelo público. 
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a exemplo do namoro entre a noiva e Leonardo e do assassinato do pai e do irmão do noivo, 

por membros da família Felix.  

Mas o que leva essa obra para a tornar tão aclamada pelo público e transformar-se no 

ícone do autor espanhol? Em primeiro lugar, é forçoso dizer que se baseia em fatos reais. 

Realmente houve, num casamento, a fuga da noiva e uma morte. Essa ocorrência policial, ao 

ganhar as tintas trágicas, simbólicas e folclóricas de García Lorca, tornou-se uma das obras 

teatrais mais representadas e estudadas de todos os tempos.  

Em um pequeno povoado chamado Almería, em julho de 1928, haveria o casamento da 

filha de um camponês abastado, porém, antes da boda, alguém percebeu a falta da noiva. Após 

procurá-la sem êxito, os presentes retornaram para suas casas, mas no caminho de volta um dos 

convidados deparou-se com um cadáver. A guarda civil foi chamada e encontrou nas 

proximidades do local onde estava o corpo, a noiva fugitiva com roupas rasgadas.  

Resumindo os fatos, a noiva contou que fugira com seu primo, por quem era apaixonada, 

contudo a fuga foi descoberta por sua irmã e o marido dela, por sua vez, irmão do noivo. Assim, 

sentindo-se afrontado pela desonra causada ao irmão, o cunhado da noiva matou o primo 

“raptor” e a irmã da noiva a esbofeteou e tentou estrangulá-la. Segundo González: “[...] o 

resumo dos fatos relatados na imprensa serve, antes de tudo, para comprovar como Lorca foi 

capaz de se manter, em sua obra, bem próximo da realidade, sem, no entanto, cair na 

vulgaridade da truculência exposta no noticiário” (GONZÁLEZ, 2013, p. 18). 

  Observa-se então, que embora baseada em fatos reais, Bodas de sangue não se trata 

apenas de uma encenação descritiva dos fatos:  

 

Lorca parte de um fato policial, mas eleva-se por cima dos aspectos circunstanciais 

para construir a exposição de uma tragédia muito mais ampla mediante uma 

linguagem teatral carregada de metáforas e simbolismos, e apontando para fatores 

sociais que desbordam os simples acontecimentos narrados na imprensa 

(GONZÁLEZ, 2013, p. 19). 

 

Toda a peça é constituída da linguagem simbólica tão presente na dramaturgia lorquiana 

e claramente enriquecida com elementos da cultura popular andaluza e da tragédia clássica. 

Segundo Arantes (2009): “Repleta de elementos simbólicos, tal como a sua poesia, Bodas de 

sangue se constrói a partir da utilização dos elementos simbólicos extraídos do folclore andaluz, 

unindo poesia e música, de que é exemplo o ritual da boda que aparece no ato segundo” 

(ARANTES, 2009, p. 17).  

Observemos que, no terceiro ato, personagens estritamente simbólicas como a Lua e a 

mendiga têm um grande destaque na trama. Além da deliberada disposição dessas personagens, 
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é perceptível o uso de elementos da cultura andaluza destacados pela disposição do cenário, já 

norteado no texto de Bodas de sangue: 

 

No cenário, repleto de leques e cores vibrantes, ou no canto que evoca a boda vê-se 

a tradição andaluza – o autor nasceu em Fuente Vaqueiros, província de Granada, 

Andaluzia e ali viveu durante alguns anos. O cenário lembra a infância de García 

Lorca dentro do bucolismo andaluz, o que pode explicar o hibridismo na obra e a 
musicalidade consoante com os bailes ciganos da região. Lembre-se que há na 

Andaluzia uma miscigenação cultural secular – moura e cristã –, e o próprio Lorca 

acreditava ser fruto dessa miscigenação entre brancos, mouros, judeus e ciganos 

(CASER OLIVEIRA, 2014, p. 06). 

 

A denúncia sobre o fato da condição econômica reger as relações está de forma 

implícita, pois o uso de metáforas é constante. Conforme González (2013): 

 
Lorca aposta para a motivação econômica que está por trás dos fatos. Mas faz isso 

apenas mediante metáforas e eleva esse fator à categoria de fundamentação das 

relações sociais que ignoram o indivíduo e impõem sua subordinação às instituições 

ao serviço de interesses econômicos. [...] Supera, igualmente, a simples exposição de 

um “drama de honra”, colocando não apenas o drama do noivo traído, mas a luta 

interior da noiva dividida entre a sua função social e seu desejo mais ainda, 
transforma o raptor da noiva na única personagem dotada de um nome que o 

individualiza _ para assim salientar seu papel de oponente às convenções sociais que 

massacram as personagens, reduzindo as demais a simples funções (GONZÁLEZ, 

2013, p. 18). 

 

Um dos pontos mais destacados pelos estudiosos da obra de Lorca é o fato de que as 

personagens de Bodas de sangue não têm nome próprio, à exceção de Leonardo. O restante das 

figuras dramáticas da peça é marcado pela função social que exercem, afinal o próprio Lorca 

afirmou que “todo tipo real encarna um símbolo”. Assim,  

 
Lorca configura sus personajes de acuerdo con los papeles sociales y los nombra de 

la misma manera. El hecho de que Lorca no dé una identidad personal a sus personajes 
significa un efecto muy interesante en la obra, pues no estamos hablando de una 

persona en concreto, sino de grupos de personas. No se trata pues de una Madre, sino 

de las madres, no es la Novia o la Suegra sino todas las novias y las suegras de los 

años treinta (FRANÇA, 2012, p 30).29 

 

 

Ou ainda, nas palavras de Montemezzo (2008):  

 

O vínculo praticamente indissolúvel que há entre o ser humano e a sociedade em que 

vive é de certa maneira demonstrado em Bodas de Sangue pela ausência quase total 

                                                             
29 Tradução nossa: Lorca configura seus personagens de acordo com os papéis sociais e os nomeia da mesma 

maneira. O fato de que Lorca não dê uma identidade pessoal a seus personagens significa um efeito interessante 

na obra, pois não estamos falando de uma pessoa em concreto, mas de grupos de pessoas. Não se trata, pois, de 

uma Mãe, mas das mães, não é a Noiva ou a sogra, mas todas as noivas e sogras dos anos trinta. 
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de nomes próprios. Assim, tanto a Noiva como o Noivo, bem como o restante da 

família, os convidados e serviçais são mencionados por seus papéis sociais, nenhum 

deles tem nome próprio. A única personagem que tem nome é Leonardo, o ex-

namorado que rouba sua amada no dia do casamento e provoca o trágico desenlace 

(MONTEMEZZO, 2008, p. 40). 

 

Outrossim, García Lorca expõe também em Bodas de sangue a tragédia de tantas 

mulheres que foram obrigadas a casar com quem não amavam para satisfazer interesses, anseios 

econômicos e convenções. Era importante unir fortunas e manter a riqueza concentrada, por 

mais que isso significasse passar o resto da vida ao lado de alguém que não lhe despertava 

sentimentos nem desejos. Lorca, subliminarmente evidencia a artificialidade das relações. 

Analisemos a seguinte cena: 

 

NOIVO (Á Noiva:) 

 — Gostaste do ramo de flor de laranjeira?  

NOIVA (olhando-o Fixamente)  

— Sim.  

NOIVO 

 — É todo de cera. Dura para sempre. Teria gostado que o tivesses em todo o vestido.  

NOIVA 

 — Não fez falta (LORCA, 2009, p. 84). 

  

Assim como o branco do vestido da noiva na nossa cultura representa a castidade que 

teoricamente ela deve possuir, as flores de laranjeira das cenas de Bodas de sangue têm o seu 

significado. Segundo Montemezzo:  

 

Símbolo de castidade, as flores de laranjeira da grinalda da Noiva são 

tradicionalmente utilizadas nas cerimônias de casamento espanholas. [...] De acordo 

com González (1989, p.71), a grinalda de flores de laranjeira representa, nesse 

contexto, a norma social – que, por ser artificial, também não deve morrer nunca –, a 
hipocrisia e as aparências a que se prendem as personagens. Por seu aspecto circular, 

também está relacionada ao ambiente doméstico e às expectativas coletivas sobre a 

conduta da Noiva, especialmente em relação à sua virgindade (MONTEMEZZO, 

2008, p. 45). 

 

Constatamos então que Lorca fala ousadamente de instintos e desejos. A fuga da noiva 

com Leonardo deixa claro que fogem em busca de satisfazer seus desejos sufocados pelas 

aparências. Ele mostra em Bodas de sangue um intenso conflito entre aquilo que deve ser feito 

e o que se deve fazer. E não só podemos falar do deseje erótico, mas de uma série de anseios 

conforme bem colocado na citação seguinte: 

 

A peça coloca o desejo, um dos princípios morais do surrealismo, como elemento 

norteador capaz de levar à possível compreensão do comportamento de alguns 

personagens, como a mãe do Noivo, Leonardo e a Noiva. O desejo é para o 
surrealismo "[...] fonte de felicidade, de alegria, de positividade, de comunhão [...]", 



32 
 

mas "[...] por outro lado, o desejo descobre a sua conjunção com a violência, o sangue 

e a morte [...]" (FORTINI, 1980, p. 41). Se manifestando das mais variadas formas, 

temos o desejo da mãe do Noivo que gostaria de ver a morte do marido e do filho 

vingadas, o desejo do Noivo que espera pelo casamento, o desejo de reencontro entre 

Leonardo e a Noiva (CROZARA FERREIRA, 2017, p. 21). 

 

Durante toda a obra percebemos a repetição de palavras como fogo, arder e queimar, 

que remetem a um erotismo sufocado, reprimido, como nos ilustra muito bem a seguinte fala 

de Leonardo: 

 

- Calar e arder são o castigo maior que podemos nos infligir. De que me serviu o 

orgulho, e não te olhar, e deixar-te acordada todas as noites? De nada! Serviu para me 

incendiar! Porque tu crês que o tempo cura e que as paredes tapam, e não é verdade, 

não é verdade. Quando as coisas calam fundo não há quem as arranque! (LORCA, 

2009, p. 69). 

 

E são esses instintos aflorados que vão ser a razão da tragédia, pois o aviltado noivo vai 

em busca da honra. É neste ponto que Arantes (2009) afirma que Lorca se aproxima de Pedro 

Calderón de la Barca. Nas suas palavras: 

 

[...] é na trilogia rural – Bodas de sangue, Yerma e A Casa de Bernarda Alba – sua 

obra teatral maior, que García Lorca se aproxima muito de outra figura ímpar do 

Século de Ouro: Pedro Calderón de la Barca. [...] o tema da liberdade amorosa e 
erótica perseguida e reprimida pelo código de honra vigente, e seu consequente 

conflito trágico permanece em todas elas. Nos três casos a morte se cumpre como 

destino inexorável. É esse pequeno grande conjunto de obras de García Lorca que se 

identifica com o teatro de Calderón. Aqui se conjugam, como no dramaturgo do 

barroco tardio, uma espécie de ânsia por liberdade e justiça que esbarram em uma 

questão cara à cultura espanhola e particularmente ao Século de Ouro, a honra 

(ARANTES, 2009. p. 15).   

 

Por fim, a noiva ficou sozinha, sem o homem que amava nem o que lhe foi imposto. 

Viúva duas vezes, ela encerra a obra em companhia exclusiva de mulheres que choram as 

mortes dos jovens rapazes. De acordo com González: “Lorca faz com que o desfecho consista 

na morte mútua de ambos os homens, o que lhe permite estender a tragédia à totalidade das 

personagens” (GONZÁLEZ, 2013, p.19). 

A tragédia é tão genial que mesmo depois de tantas décadas – a sua estreia foi em 08 de 

março de 1933 – continua sendo encenada com novas roupagens em vários lugares do mundo, 

tendo inclusive sido levada para o cinema em 1981 por um dos expoentes do cinema espanhol: 

Carlos Saura.  Nas palavras de Montemezzo: 

 

Composta no momento em que o poeta depositava na arte dramática todas as suas 

esperanças, a peça é paradigmática, ao abordar o modo de vida do meio rural espanhol, 

na qual fica evidente o predomínio dos valores sociais em detrimento das aspirações 
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individuais. Assim sendo, sobre tais bases delineia-se a tragédia do indivíduo 

sufocado pelas instituições. A solidão é uma manifestação disso; a concentração da 

riqueza é o recurso de poder da instituição para manter a ordem predeterminada. Além 

disso, Bodas de Sangue está repleta de um universo simbólico que, embora lance mão 

de valores próprios e oscilantes confere-lhe a sua mais alta dimensão literária, uma 

vez que alcança muito mais do que a mera crítica local, histórica e geograficamente 

marcada, e revela conflitos inerentes à natureza humana, independente do tempo e do 

espaço em que ocorre (MONTEMEZZO, 2008, p. 38). 

 

Erotismo, elementos da cultura andaluza, traços da tragédia grega e do Século de Ouro, 

influência vanguardista do surrealismo, crítica social, contraposição ao modelo de mulher 

exigido na época, enfrentamento da imposição social em relação a liberdades individuais. Esses 

são alguns dos elementos que fizeram de Bodas de sangue uma obra à frente do seu tempo e 

marca da genialidade do autor.  

 

3.2 A FIGURA FEMININA EM BODAS DE SANGUE 

 

Já sabemos que Lorca foi contemporâneo de uma Espanha marcada pela polarização de 

ideias que resultou numa das guerras mais sangrentas da história. Comprovamos ser ele um 

artista múltiplo, que conseguiu unir elementos diversos para produzir uma arte considerada 

universal. Sabemos também que ele se solidarizou com setores excluídos da sociedade, em 

especial a mulher, e é notório que ele se concentrou no ser feminino para dar voz a angústias 

diversas, talvez as suas próprias.  

Mas quem é essa mulher representada em Bodas de sangue? Nesta obra, são cinco 

figuras femininas “humanas”, por assim dizer: a Noiva, A Mãe, a Criada, a Mulher e a Sogra, 

além de coadjuvantes como Vizinhas e Moças. O universo masculino está representado apenas 

por Leonardo, o Noivo e o Pai, e por personagens auxiliares como os Lenhadores. No último 

ato, a presença masculina é nula, pois os dois rapazes estão mortos e o pai não volta à cena, 

pois 

 

Em Lorca a figura masculina fica relegada a um plano subalterno, embora e via de 

regra, seja causadora da destruição do feminino. Destruição provocada exatamente 

pela adoção dos personagens femininos dos padrões de comportamento masculino. O 

autor retrata com realismo o mundo feminino totalmente dominado e submisso. Um 

mundo em que os valores do masculino são incorporados aos valores do feminino. 

Em algumas de suas obras, por exemplo, existe um ser feminino masculinizado que 

julga, e condena, enquanto sufoca seu próprio sexo. O homem domina o inconsciente 

feminino e as mulheres vivem e continuam a viver enquanto espelho de uma realidade 

vivenciada numa Espanha em que uma atmosfera de caos anuncia a aproximação de 
uma guerra que jogaria irmãos contra irmãos (MALAQUIAS, 2018, p. 220). 
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Entre as mulheres, percebemos aquelas que vivem sem compreender a conjuntura que 

limita seus viveres e outras que demonstram, nas entrelinhas, ter consciência da sua realidade. 

Outras, como a Mãe, despontam como reprodutoras e mantenedoras da ordem geral e parecem 

orgulhar-se disso. Para melhor compreensão da representação da mulher em Bodas de sangue, 

façamos uma breve análise do perfil de cada uma dessas personagens femininas.  

 A Criada - É através dos diálogos dela com a Noiva que percebemos a insatisfação 

desta com seu casamento, e mais que isso: a sua oscilação entre a vontade de cumprir seu dever 

social e o amor proibido. Segundo González, a Criada “leva a noiva à reflexão sobre o dilema 

que vive, e, depois, acaba colaborando para a sua fuga” (GONZÁLEZ, 2013, p. 44). É uma 

personagem coadjuvante e ao mesmo tempo chave para que o leitor perceba o grande conflito 

da Noiva.  A Criada, mulher de idade avançada – visto que presenciou o casamento do avô do 

Noivo- é solteira e demonstra ser a mulher sonhadora, que idealiza as delícias eróticas de um 

casamento, como na seguinte fala: 

 
CRIADA 

- Feliz de ti que irás abraçar um homem, que vais beijá-lo, que vais sentir teu peso. 

NOIVA 

- Cala-te. 

CRIADA 

- E o melhor será quando te despertes e o sintas ao lado, e ele te roçar os ombros com 

a sua respiração, como a pluma de um rouxinol (LORCA, 2009, p. 62). 

 

A Mulher -É a esposa que pressente o perigo no seu casamento. Ela é prima da noiva e 

sabe do romance que houve entre os dois no passado. Criva o marido de perguntas, espreitando 

o seu destino quando ele sai e volta com o cavalo esgotado. Durante a boda, a Mulher assume 

que está aniquilada, que vive infeliz e que se iludira com o casamento. Nas entrelinhas está 

claro que a esposa de Leonardo aposta no casamento da prima para que o seu deixe de ser 

ameaçado. Ela é o protótipo feminino que está preso a um homem pelo sustento dos filhos, e 

que ainda assim faz questão de manter-se casada, como comprova o seguinte diálogo: 

 

MULHER 

Não sei o que se passa. Mas fico pensando e não quero pensar. Uma coisa sei: já estou 

aniquilada. Mas tenho um filho. E outro que vem. Vamos andando. A mesma sina 

teve minha mãe. Mas daqui não saio. 

VOZES (fora.) 

- Ao sair de tua casa 

para a igreja, 
lembra-te de que sais 

como uma estrela! 

MULHER (chorando.) 

- Lembra-te de que sais como uma estrela! Assim saí eu de minha casa também. Cabia-

me todo o campo no coração (LORCA, 2009, p 77, grifo nosso). 
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A Sogra – personagem feminino com menos destaque na peça, ao nosso ver. Mãe da 

esposa de Leonardo, segundo González (2013) “participa dos acontecimentos como um 

complemento da Mulher deste, sua filha” (GONZÁLEZ, 2013, p. 31). Nos parece que ela é um 

modelo feminino que aposta no convencionalismo pois evidencia para a filha que ela deve viver 

apenas para os filhos, após a morte de Leonardo: 

 
MULHER 

- Quero voltar para saber tudo 

SOGRA (Enérgica) 

- Tu, para tua casa. 

Valente e sozinha em tua casa. 

A envelhecer e a chorar. 

A porta, porém, cerrada. 

Nunca. Nem morto nem vivo. 

Pregaremos as janelas. 

E venham chuvas e noites 
sobre as ervas amargas. 

MULHER 

- O que haverá ocorrido? 

SOGRA 

- Não importa. 

Põe um véu sobre o rosto. 

Teus filhos são teus, nada mais. 

Sobre a cama pões uma cruz de cinza 

onde ficava o travesseiro dele (LORCA, 2009, p. 120). 

 

A Mãe - sem sombra de dúvidas é a personagem feminina que se destaca na 

apresentação de um comportamento machista na obra. Rancorosa, seca, rústica, controladora e 

mantenedora da ordem. Todo o tempo faz questão de lembrar dos “deveres” de uma mulher, 

como no diálogo com o filho: 

 

MÃE 

- [...] Ela já teve um noivo antes, não é? 

NOIVO 

- Não sei. Creio que não. Mas as moças têm de olhar com quem se casam.  

MÃE 

- Sim. Eu não olhei para ninguém. Olhei para teu pai, e, quando o mataram, olhei para 

a parede em frente. Uma mulher com um homem, e isso é tudo (LORCA, 2009, p. 

29).  

 

 A Mãe em mais de uma passagem evidencia a promiscuidade masculina como uma 

excelente qualidade: “[...] Teu avô deixou um filho em cada esquina. Isso eu gosto [...] 

(LORCA, 2009, p.28)”. É ela quem não esquece a morte do marido e do filho mais velho e que 

clama todo o tempo por vingança. Também é ela quem organiza os dois bandos que saem em 

busca do casal de fugitivos, e é através dela que a morte espreita durante toda a obra. Sobre esta 

personagem nos diz Malaquias: 
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A mãe tem internalizado costumes que giram em torno de um mundo duro e rural. 

Ela, da mesma forma que Bernarda Alba, é profundamente conservadora, preservando 

os papeis de gênero, sobre a importância da procriação e sobre as relações entre os 

sexos em que a mulher mesmo após a morte do marido deve manter-se fiel 

(MALAQUIAS, 2012, p.22). 

 

A Noiva - Por fim, a Noiva é a mulher que se esforça por aceitar a sua condição e ser 

obediente aos convencionalismos sociais, mas tem consciência da sua sina de ser mulher. Em 

suas falas, o desejo irresistível por Leonardo escapa como uma substância volátil. É a mulher 

que transborda um erotismo sufocado, prestes a explodir. A Noiva é a personagem mais 

transgressora da obra, pois foge voluntariamente com Leonardo e confessa seu amor e o “fogo 

que lhe sobe pela cabeça”. Por outro lado, é notório o seu intenso conflito entre o dever que lhe 

é infligido e o seu anseio pessoal. A Noiva se esforça por cumprir o papel que lhe cabe, como 

na seguinte passagem: 

 
MADRE  

– SIM? Que belos olhos! Tu sabes o que é casar, criatura?  

NOVIA. (Séria.) 

- Sei. 

MÃE 
- Um homem, uns filhos e uma parede de dois palmos de largura separando-os de 

todo o resto. 

NOIVO 

- E faz falta outra coisa? 

MÃE  

- Não. Que vivam todos. Isso. Que vivam! 

NOIVA 

- Saberei honrar meus deveres (LORCA, 2009, p.52). 

 

Mais adiante, após a fuga com Leonardo, a Noiva diz ao amante as seguintes palavras 

carregadas de erotismo:  

 

NOIVA 

- Estas mãos, que são tuas, 

mas que, ao ver-te, quiseram 

quebrar os ramos azuis 

e o murmúrio de tuas veias. 

Amo-te! Amo-te! Vai! 

Que se matar-te pudesse, 
Eu te poria uma mortalha 

com fios de violetas. 

Ai, que lamento, que fogo 

me sobe pela cabeça! (LORCA, 2009, p.112). 

 

Segundo González:  
 

[...] ela é a única personagem que transita entre os campos antagônico e protagônico, 

a única que está com igual força, em todas as sequências da obra. A noiva é 

essencialmente uma personagem conflitiva. Não tanto porque ela seja a mulher em 
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volta da qual se estabelece a disputa entre os dois homens, mas porque é dentro dela 

que o conflito se desencadeia com particular intensidade (GONZÁLEZ, 2013, p.39). 

 

Em Bodas de sangue, Lorca criou personagens femininos com uma psicologia 

diversificada. A Noiva é deliberadamente transgressora, pois em seus diálogos com a Criada e 

com Leonardo demonstra como se sente obrigada a cumprir a sua sina, contudo, as demais 

mulheres da obra, se transgridem, é de maneira inconsciente porque 

 

Por otro lado, se observa que estas mujeres no están satisfechas con su vida o con su 

condición. No obstante, son mujeres, en su mayoría, conformadas con "su sino". 

Aceptan su condición de manera pacífica y natural y llegan hasta a demostrar el 

rechazo por aquellas que transgreden o buscan otros caminos. La madre de la Novia 
fue una mujer que, como dijo uno de los personajes, no quería a su marido, y por eso 

no llevaba buena fama siendo que su honra fue puesta en duda (FRANÇA, 2012, p 

35).30 

 

 Além disso, em Bodas de sangue, García Lorca expôs com sutileza o desejo feminino. 

Acreditamos que seja mais uma ousadia do autor, já que a época em que viveu impunha um 

extremo recato às mulheres, às quais não era permitido expressar desejo sexual. A própria Noiva 

repreende a Criada muitas vezes quando esta revela seu desejo erótico. Em mais de uma cena, 

a Criada fala com uma indefectível excitação sobre a sua perspectiva do casamento: “Mas, 

menina, um casamento o que é? Um casamento é isso e nada mais. São os doces? São os ramos 

de flores? Não. É uma cama resplandecente e um homem e uma mulher” (LORCA, 2009, p.62).  

De acordo com Machado, “As mulheres de Lorca são seres de paixão e fogo. Nelas se 

manifestam as forças da vida e da morte. Submissas as forças que as habitam, e o fogo interior 

que as anima, que lhes confere este caráter sensual e místico” (MACHADO, 2008, p. 5). Aliás, 

a palavra fogo e outros vocábulos análogos como “queimar” e “arder” aparecem 

constantemente na obra estudada. Numa cena que acontece à noite, a Noiva aparece com braços 

desnudos, está sendo penteada do lado de fora da casa e ainda assim se queixa do calor, 

enquanto lamenta a vida que sua mãe teve: 

 

NOIVA 

- Minha mãe era de um lugar que havia muitas árvores. De terra rica. 

CRIADA 

- Ela era muito alegre! 

NOIVA 

- Mas se consumiu aqui. 

                                                             
30 Tradução nossa: Por outro lado, se observa que estas mulheres não estão satisfeitas com sua vida ou com sua 

condição. Não obstante, são mulheres, em sua maioria, conformadas com “sua sina”. Aceitam sua condição de 

maneira pacífica e natural e chegam até a demonstrar o rechaço por aquelas que transgridem ou buscam outros 

caminhos. A mãe da noiva foi uma mulher que, como disse um dos personagens, não amava ao seu marido e por 

isso não levava boa fama sendo que sua honra foi posta em dúvida. 
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CRIADA 

- Era sua sina. 

NOIVA 

- Como nos consumimos todas. Estas paredes são de puro fogo [...] (LORCA, 2009. 

P. 62). 

 

A Mãe, por sua vez, ao admirar-se de homens que deixam um filho em cada esquina 

demonstra não só estar de acordo com a liberdade sexual masculina, como nos faz pensar que 

homens “machos” dessa maneira a excitam sexualmente. Demonstra claramente aprovar a 

superioridade masculina e o seu comando, conforme o conselho que ela deu ao filho logo após 

a boda: 

 

MÃE 

-Com a tua mulher procura ser carinhoso, e se a perceberes vaidosa ou arisca, faz-lhe 
uma carícia que produza um pouco de dor um abraço forte, uma mordidinha e, em 

seguida, um beijo suave, não para a desgostar, mas para que sinta que és o macho, o 

senhor, o que manda. Assim aprendi com teu pai. E como não o tens, tenho de ser eu 

a te ensinar essas coisas sobre força. (LORCA, 2009, p. 94) 

  

 

A mãe do noivo, ao mesmo tempo que exige o rigor e o recato, demonstra ser uma 

mulher que se ressente da vida que levou e que também deixa transparecer um elevado erotismo. 

Ela representa o ser feminino masculinizado que Malaquias (2018) fala. Assim, Lorca traz à 

cena mulheres vítimas da educação centrada no masculino, mas também traz à tona a paradoxal 

situação de serem elas mesmas as perpetuadoras dessa condição. Para Margareth Santos: 

 

A figura feminina surge como aquela que é a mais oprimida, não apenas por sua 

condição social, mas também pelas premissas oriundas do ponto de vista masculino. 

Daí que as mulheres de suas peças não apareçam simplesmente como vítimas, mas 
também como cúmplices de sua própria destruição ou como algozes de outras 

mulheres (SANTOS, 2016, p. 5). 

 

Embora existam outras personagens femininas em Bodas de sangue, Malaquias afirma 

que “o feminino nessa obra oscila entre dois polos magnéticos: entre a Mãe e Noiva” 

(MALAQUIAS, 2012, p.22). A mãe, por ser o protótipo da mulher que embora tenha seus 

desejos, prefere deliberadamente se manter dentro do padrão e cobrar postura de outras 

mulheres. A Noiva, por ser a que mais tem consciência da sua condição, do seu aprisionamento 

por ser mulher e por ter seguido seus instintos. A Noiva é transgressora, embora não seja das 

mais decididas como prova a erótica cena em que ela e Leonardo discutem após terem fugido: 

 

LEONARDO: 

-Já demos o passo; cala a boca, 



39 
 

porque nos perseguem e se aproximam, 

e hei de levar-te comigo! 

NOIVA 

- Mas há de ser à força! 

LEONARDO 

- À força? Quem desceu primeiro as escadas? 

NOIVA 

- Eu as desci 

LEONARDO 

- Quem pôs a rédeas novas no cavalo? 

NOIVA 
- Eu mesma, é verdade. 

LEONARDO 

- E que mãos me calçaram as esporas? 

NOIVA 

-Estas mãos, que são tuas [...] (LORCA, 2009, p. 112) 

 

Ao se entregar ao desejo num ato de coragem, a Noiva quebra as normas sociais que 

reduzem a mulher à função da procriadora e cuidadora do lar. Assim sendo, Federico García 

Lorca com a sua voz masculina, joga luzes sobre o regime de submissão imposto às mulheres 

e através do drama individual da protagonista de Bodas, estende a tragédia ao ser feminino. 

Temos um exemplo disso quando a Noiva justifica para a Mãe porque fugiu com Leonardo: 

 

NOIVA 

- Porque eu fui com outro! Fui! 

(Com angústia.) 
Tu também te irias, Eu era uma mulher em brasa, repleta de chagas por dentro e por 

fora, e teu filho era um pouquinho de água da qual eu esperava filhos, terra, saúde; 

mas o outro era um rio escuro, cheio de ramagens, que fazia chegar até mim o rumor 

de seus juncos e seu cantar entre os dentes. E eu corria com teu filho, que era como 

um riozinho de água fria, um menino puro, e o outro me mandava centenas de pássaros 

que me impediam de andar e que deixavam geada sobre minhas feridas de pobre 

mulher murcha, de moça acariciada pelo fogo. Eu não queria, ouve bem, eu não 

queria. Teu filho era meu fim e eu não o enganei, mas o braço do outro me arrastou 

como um golpe do mar, como a cabeçada de uma mula, e me arrastaria sempre, 

sempre, sempre, ainda que fosse velha e todos os filhos de teu filho me houvessem 

agarrado pelos cabelos (LORCA, 2009, p. 124)!  

 

Notamos ainda aqui um conflito intenso da Noiva, por que embora tenha fugido após 

seu casamento e tenha assistido a morte do marido e do homem com quem gostaria de ter 

casado, ela insiste veementemente que a sua “honra” estava imaculada, pois não se entregara 

ao ato sexual com ninguém: 

 

MÃE 
-- Ela não tem culpa, nem eu! 

(Sarcástica.) 

Quem a tem, então? 

Fraca, débil, mulher desatinada é que joga fora uma coroa de flor de laranjeira para 

buscar um pedaço de cama aquecido por outra mulher! 

NOIVA 
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- Cala-te, cala-te! Vinga-te de mim; aqui estou! Olha que meu pescoço é tenro; custar-

te-á menos trabalho que cortar uma dália de teu jardim. Mas isso, não! Honrada, 

honrada como uma menina recém-nascida. E forte para demonstrá-lo. Acende o lume. 

Vamos pôr a mão; tu por teu filho, eu por meu corpo. Retirá-la-ás antes (LORCA, 

2009, p. 125). 

 

O que podemos constatar é que Lorca, através de vieses variados em Bodas de sangue, 

retrata a infelicidade feminina, que, esmagada por convenções e normas absurdas, é infeliz de 

uma forma ou de outra, como bem explicado por França (2012): 

 

En diversos fragmentos de la obra, es posible visualizar cómo Lorca refleja el 

sentimiento de infelicidad en los personajes femeninos. Cada mujer de la obra de 

Lorca emana una historia de infelicidad e insatisfacción con su condición. El desamor 

del marido, el deseo de casarse, la desgracia que supone el hecho de estar casada con 
un hombre a quién no se ama y la soledad y el rencor de la viuda que ha perdido a su 

marido, son algunas de estas historias (FRANÇA, 2012, p. 34).31 

 

A cena final de Bodas de sangue é exclusivamente feminina: tendo sido mortos o Noivo 

e Leonardo, Lorca retira o Pai de cena e finaliza a obra com mulheres chorando. Porque cabe a 

elas o choro pela infelicidade que lhes é comum de uma maneira ou de outra. Diante de tanta 

dor, espargida não só pela morte dos jovens, mas pela vida que levam as mulheres, só lhes resta 

chorar: 

 

NOIVA 

-deixa-me chorar contigo. 

MÃE 

- Chora. Mas na porta. 
 

(Entra a Menina. A Noiva fica à porta. A mãe, no centro da cena.) 

 

MULHER (Entrando e dirigindo-se à esquerda.) 

- era formoso ginete, 

e agora monte de neve. 

Correu feiras e montes 

e braços de mulheres, 

Agora o musgo da noite 

coroa-lhe a fronte 

 
MÃE 

-Girassol de tua mãe, 

Espelho da terra. 

Que te ponham no peito 

cruz  de amargas adelfas. 

Que te cubram lençóis 

de reluzente seda, 

                                                             
31 Tradução nossa: Em diversos fragmentos da obra, é possível visualizar como Lorca reflete o sentimento de 

infelicidade nos personagens femininos. Cada mulher da obra de Lorca emana uma história de infelicidade e 

insatisfação com sua condição. O desamor do marido, o desejo de casar-se, a desgraça que supõe o fato de estar 

casada com um homem a que não se ama e a solidão e o rancor da viúva que perdeu ao seu marido, são algumas 

dessas histórias. 
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e a água forme um pranto 

entre tuas mãos quietas 

 

MULHER 

-Ai, que quatro rapazes 

Chegam com os ombros cansados! 

 

NOIVA 

- Ai, que quatro galãs 

Trazem a morte pelo ar! 

 
[...] 

 

MULHERES 

- Doces cravos, 

Doce cruz, 

Doce nome 

De jesus. 

[...] 

 

(As Vizinhas, ajoelhadas no chão, choram.) (LORCA, 2009, p.126). 

 

Essas são as mulheres de Bodas de sangue. Personagens que representam um contexto 

histórico marcado pelo cerceamento das liberdades individuais, pela rusticidade e violência, 

sem direito a viver o amor espontâneo, vítimas de um processo social em que eram tomadas 

como objetos possuídos pelo ser masculino. Mulheres que viviam esmagadas pelos machos e 

que aos poucos tomavam consciência que deveriam e poderiam buscar a liberdade. O ser 

feminino tenso é temática fiel na obra lorquiana, bem como a mulher opressora da própria 

mulher também o é.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de sua obra, Lorca enfatizou o papel social atribuído às mulheres nos anos trinta 

do século XX. O dramaturgo expôs a infelicidade e a insatisfação em suas personagens, 

marcadas pela obrigação de casar, de ser mãe, de obedecer cegamente ao esposo e de não deixar 

o seu desejo vir à tona. Por meio de mulheres como a protagonista de Bodas de sangue, Lorca 

evidenciou a problemática do corpo feminino como espelho do modelo vigente na época, que 

não outorgava às mulheres uma vida plena.  

Assim, a voz masculina de Lorca falou por milhares de mulheres que sofriam caladas. 

Com sensibilidade e destreza, ele foi o porta voz de um mundo feminino sufocado na sua 

liberdade, no seu erotismo, na sua vida por completo. Para Simone Passos (2009), na obra de 

Lorca  

 
[...] a mulher não é vista com indiferença, mas como um ser em igualdade, ser que, a 

partir da natureza, explica o que sente, sendo essa sensação possível para todos. [...] a 

mulher é tomada como sujeito que apresenta suas vivências, sensações e pensamentos 

sob a ótica masculina sensível de Lorca. Sua escrita é emblematicamente a afirmação 

da mulher que, mesmo não sendo caracterizada como sujeito ativo, é capaz de romper 
as leis criadas pelo homem, cedendo a seus impulsos mais urgentes (PASSOS, 2009, 

p. 19). 

 

Após destacar a representação da mulher em Bodas de sangue, gostaríamos de 

novamente evidenciar que a maioria das protagonistas de Lorca são seres do sexo feminino, 

como já se sabe. Contudo, durante a pesquisa para este trabalho, nos chamou a atenção o fato 

de o porquê dessa preferência nunca ter sido desvendada pelos estudiosos de sua obra: “Nove 

das doze peças escritas por Lorca em sua maturidade artística são protagonizadas por mulheres. 

‘Ele nunca deu uma justificativa’” (MODELLI, 2016, p.05). Para Vázquez (2006): “[...] se a 

mulher alcança mais destaque que o homem na obra lorquiana, isso se deve ao fato de que o 

poeta apostou nos oprimidos e, entre eles, como grupo, a mulher ocupa uma primazia 

indiscutível” (VÁZQUEZ, 2006 apud ALVES, 2011, p. 141).  

Ian Gibson (2009), considerado e respeitado como autoridade de renome no assunto 

Lorca, aposta no fato de que a homossexualidade do autor é fator preponderante para entender 

a complexidade da sua obra. Contudo, é o único que já falou abertamente sobre tal assunto, 

tendo inclusive publicado o livro Lorca e o mundo gay, não editado no Brasil. Ele revela que 

outros estudiosos da obra de Lorca não adentram o tema da homossexualidade do dramaturgo 

porque o assunto é um tabu para a família, e esta vetava qualquer um que se ousasse a mencioná-

lo. Assim, em entrevista concedida à Folha de São Paulo, ele diz o seguinte: 
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FOLHA - Esses amores frustrados acabaram determinando o tema de outras obras de 

Lorca?  
GIBSON - Sem isso, a obra não existe. Não se pode ler "A Casa de Bernarda Alba" 

sem levar em conta sua homossexualidade. Se ele não tem o problema que tem, como 

seria capaz de criar essas mulheres que não podem viver suas vidas, que querem o 

amor, mas não conseguem ser correspondidas? Sem tudo isso, a obra dele não teria a 

força que ela tem (GIBSON; MARTÍ, 2009).  

 

A pesquisadora Syntia Alves (2009) vai mais a fundo e, em entrevista publicada na 

revista Aurora, questiona a Gibson: 

 

S. Alves - Pensando na dramaturgia de Lorca, na sua opinião, qual o motivo de Lorca 

escolher mulheres como suas protagonistas?  

I. Gibson - Tudo na obra de Lorca gira em torno da repressão e da frustração, mas ele 

não podia pôr em cena a questão da homossexualidade, falar disso abertamente era 

impossível. Mesmo em sua obra “O Público”, que é uma peça importante na obra de 

Lorca, peça escrita no ano 30, nela Lorca expõe toda a problemática da 

homossexualidade, mas ele não pode colocar isso em toda sua obra. Assim, as 

mulheres simbolizam todos os que não podem viver sua vida. Ele tinha um grande 

problema com sua homossexualidade, não podia falar abertamente disso, em público... 

quando lhe perguntavam porque mulheres, ele respondeu uma vez que era porque não 

há bons atores na Espanha, que só há boas atrizes, que os homens eram ruins, mas é 
uma resposta irônica, pra sair da situação. Acredito que ele viveu sua vida sabendo 

que em qualquer momento alguém lhe faria uma pergunta muito difícil de responder 

e para se prevenir ele respondeu isso, uma resposta muito pouco satisfatória. Ele 

tampouco escreveu só sobre o tema gay, claro, mas ele não podia viver sua vida e isso 

ele expressa através de sua obra, e as mulheres das peças expressam mulheres de carne 

e osso, mas também trazem uma carga simbólica de todos que sofrem, que não podem 

viver sua vida (GIBSON; ALVES, 2009).  

 

Essas visões dos pesquisadores são, ao nosso ver, caminhos viáveis para a resposta do 

porquê Lorca se voltou tanto para personagens femininos. Contudo, o mais importante é 

ressaltar que numa época em que as mulheres não podiam exercer simples direitos civis como 

votar, consideramos relevante o fato de que um homem tenha articulado a sua voz e direcionado 

a sua produção teatral para reflexões sobre a mulher opressora e oprimida e, assim, ter evocado 

o direito dela a ter plenos poderes sobre sua própria vida.  Dessa forma, “[...] os textos Bodas 

de Sangre (1933), Yerma (1934) e La casa de Bernarda Alba (1936) são um olhar para as 

sensações do corpo feminino. Pensa-se aqui, que essas obras são uma oportunidade de dar voz 

à mulher, ao que ela sente e quer: ser amada, livre das imposições, regida por seus próprios 

impulsos” (PASSOS, 2009, p. 106). 

Conhecendo a secular luta das mulheres por direitos dos mais diversos – o direito de 

votar, de trabalhar, de ter ou não ter filhos, de amar a quem quiser, de não casar, de poder 

relacionar-se sexualmente com quem queira, constatamos que muitas dessas questões ainda 

continuam sem solução na contemporaneidade e por essa razão a obra de Federico García Lorca 



44 
 

permanece atual e universal. Dessa forma, acreditamos que a pesquisa focada na produção 

lorquiana contribui para revisitar temas ainda mal resolvidos no seio da sociedade moderna, 

estimulando o debate, a reflexão e a procura de soluções. 
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