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RESUMO: 
Este  trabalho  se  pauta  no  desenvolvimento  de  oficinas 

para  realização  de  leitura  da  peça  teatral  “A Beata Maria do 
Egito”,  da  escritora  cearense Rachel  de Queiroz.  Foi  realizado 
em  duas  turmas  da  3ª  série  do  Ensino  Médio  da  EEFM 
Presidente Geisel  –  Polivalente  –,  de  Juazeiro  do Norte  –  CE. 
Caracterizou-se como um método prático de, através da leitura e 
explanação  interpretativa  em  sala  de  aula,  realizar  produções 
textuais  em  diversos  gêneros.  Para  desenvolvê-lo,  foram 
realizadas  leituras  de  caráter  teórico,  pesquisas  em Laboratório 
de  Informática,  discussões  e  produção  de  texto  tendo,  como 
base, a peça teatral em análise. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura;  Interpretação  Textual;  Rachel 
de  Queiroz.



INTRODUÇÃO:

O ato de ler se constitui como um processo essencial para 
que  ocorra,  de  modo  profícuo,  a  aprendizagem  em  todos  as 
modalidades de  ensino. Este projeto  consiste  na  leitura  coletiva, 
em forma de oficinas, da peça teatral “A Beata Maria do Egito”, 
da escritora cearense Rachel de Queiroz, para, a partir da leitura 
crítica, desenvolver inferências interpretativas nas áreas da Teoria 
Sociológica, Literatura Comparada, Filosofia e Semiótica. 



Este  trabalho  está  inserido  em  dois  contextos 
comemorativos: o centenário de nascimento da escritora cearense 
Rachel  de  Queiroz  –  ocorrido  em  2010  –,  e  o  centenário  de 
emancipação política da cidade de Juazeiro do Norte. A peça em 
discussão apresenta, como pano de  fundo para desenvolvimento 
do enredo, o processo histórico-político denominado de Sedição 
de  Juazeiro,  assim  pode  servir  de  base  para  realização  de 
pesquisas  através  de  material  bibliográfico  e  tecnológico. 
Consiste, ainda, como método prático e criativo para divulgação 
da obra da autora, para valorização da prática de leitura crítica e 
interpretativa, dentre outros elementos essenciais à aprendizagem 
do aluno. Através desse  trabalho, estes podem desenvolver suas 
habilidades de pesquisa de modo a discutir abordagens literárias, 
conhecer elementos constitutivos do Gênero Dramático e analisar 
de modo crítico processos históricos em pauta na obra. 



OBJETIVO GERAL:

Realizar leitura e análise de caráter histórico-literário da obra “A 
Beata Maria do Egito”,  de  Rachel  de  Queiroz,  por  meio  de 
oficinas em turmas do 3º ano do Ensino Médio. 

ESPECÍFICOS: 

• Desenvolver leitura, interpretação e produção textual durante    
oficinas realizadas em sala de aula;

• Pesquisar vida e obra da escritora Rachel de Queiroz; 

• Produzir textos com base em pesquisas sobre História do Ceará 
– mais precisamente da cidade de Juazeiro do Norte, no contexto 
da Sedição de Juazeiro.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

Rachel  de  Queiroz  surge  na  Literatura  Brasileira  quando  a 
“revolução”  modernista  vê  consolidadas  as  reivindicações  e 
mudanças que propunha na histórica Semana de Arte Moderna.

Atendendo  às  propostas  apresentadas  pelo  Manifesto 
Regionalista,  idealizado,  dentre  outros,  por  Gilberto  Freyre,  em 
Recife,  cujo  objetivo  era  expor  o  atraso  social,  político  e 
econômico  da  região  Nordeste  em  relação  às  demais  regiões 
brasileiras,  Rachel  de Queiroz  escreve  seu  romance  de  estreia  e 
recebe elogios de críticos muitos significantes da época.



Rachel de Queiroz tece um conjunto de obras, desde sua estreia, com o 
embrião de todas as demais obras que concebe ao longo de sua vasta 
vida  literária.  Os  temas  tratados  na  “áurea”  fase  do  romance  de  30 
suscitam  imagens numa esfera  linguística  encontradas,  sucintamente, 
na  escrita  vigorosa  e  despojada  de  Rachel  de  Queiroz.  O  mundo 
sertanejo,  na  visão  queiroziana,  é  embebido  de  um  humanismo 
piedoso,  surge  a  força  telúrica  que  se  mistura  à  denúncia  social, 
passando  pela  criação  de  personagens  femininas  marcadas  por  uma 
transgressão  ao  mundo  tradicionalmente  “masculinizado”.  A 
linguagem concisa, coloquial, fluente, de diálogos fáceis dá à narrativa 
vigor e dinamismo. Esses são alguns dos elementos comuns à obra da 
escritora, elementos estes que são confirmadores da notável presença 
literária  dessa  romancista  num  sistema  literário  coeso  e  coerente, 
caracterizadores de uma fase, à qual ela pertence de forma efetiva.



Sobre a autora, podem ser destacadas, ainda, as seguintes considerações: 

“Embora nunca tenha sido ‘feminista’, no sentido de engajamento ou luta 
pela emancipação da condição feminina, Rachel de Queiroz está entre as 
romancistas  pioneiras  que  no  Brasil  focalizaram  criticamente  o 
cerceamento à liberdade de pensar e de agir, duramente imposto à mulher 
pela sociedade tradicional.” (Coelho, 1993, p. 315)

“RQ (sic) é, sem contestação alguma, um dos escritores brasileiros mais 
fiéis  à  evolução  interna de  sua obra,  às motivações  estéticas,  humanas, 
sociais, telúricas ou naturistas que primeiramente os inspiraram”. (Bruno, 
 1977, p. 31)



Como  afirma  Prado  (2000,  p.  84)  :  “No  teatro  (...)  as 
personagens constituem praticamente a  totalidade da obra: nada 
existe  a  não  ser  através  delas”.  Sendo  assim,  é  possível 
estabelecer a relação entre a construção da personagem no teatro 
e  sua  significação  de  sujeito  inserido  num  espaço  específico 
preconizado pelas dimensões social e psicológicas, pertinentes à 
dramaturgia  moderna.  A  partir  desse  ângulo  de  visão,  será 
considerada a construção das personagens na obra A Beata Maria 
do Egito, de Rachel de Queiroz, mais precisamente a personagem 
feminina  evocada  no  título.  Ao  indagar-se  acerca  da 
caracterização das personagens no  teatro, Prado   indica  três vias, 
através das quais este considera o que a personagem revela sobre 
si mesma, o que faz, e o que os outros dizem a seu respeito.



A  personagem  que,  para  dirigir-se  ao  público  no  espetáculo, 
dispensa  a  mediação  do  narrador,  conta  a  história  apresentando-a 
como se fosse a própria realidade através do intermédio dos atores. 
A personagem central da obra A Beata Maria do Egito, da escritora 
cearense Rachel de Queiroz, estabelece “as três vias” propostas por 
Prado  ao  longo  dos  dois  atos  e  quatro  quadros  ─  constituição  do 
tempo existente na peça ─ e através das relações estabelecidas com 
as demais personagens ─ que são masculinas ─ da peça.

Além  disso,  a  dramaturgia  empreendida  por Rachel  de Queiroz  se 
pauta  em  perceptível  diálogo  entre  pressupostos  históricos  e  a 
expressão literária, numa construção dramática que reúne caracteres 
de  historicidade  fortemente  atrelados  à  ficção,  num  jogo  de 
criatividade que perpassa a mera explanação de um dado histórico.



A mesma jovem religiosa capaz de comandar um bando de penitentes 
com a missão de salvar o Padre Cícero na cidade de Juazeiro do Norte, 
interior do Ceará, em nome da fanática devoção e forte espiritualidade, 
é a mesma jovem dotada de beleza que, para alcançar sua meta divinal, 
entrega  seu  corpo  ─  desse  modo  estabelecendo  a  relação  existente 
entre a lenda de Santa Maria Egipcíaca, do hagiológio católico, que se 
dicotomiza entre ser a prostituta de Alexandria e a santa de Jerusalém 
que, de acordo com a lenda, para dedicar-se à santidade, deu seu corpo 
como  pagamento  para  realizar  seus  intentos  de  santidade.  Essa 
personagem,  de  complexa  constituição  psicológica,  foge  da  postura 
apresentada  por  Michelle  Perrot  na  afirmação  sobre  a  postura  da 
mulher que:  “Na cultura  judaico-cristã  (...)  é constrangida ao  silêncio 
em  público”.  A  Beata  Maria  do  Egito  caracteriza-se  por  ser,  dentre 
outras  características,  a  voz  reivindicativa  num  espaço marcado  pela 
figura masculina.



Desse  modo,  a  dramaturgia  queiroziana  amplia,  inegavelmente,  a 
presença feminina na Literatura Brasileira com a figura de uma jovem 
beata  do  sertão  nordestino,  impregnada  de  aspectos  de  veemente 
religiosidade e indo ao encontro do que propõe Damatta (1986, p. 75) 
ao falar de religião e suas nuances: “A linguagem religiosa (...) permite 
a  um  povo  destituído  de  tudo,  que  não  consegue  comunicar-se  com 
seus representantes legais, falar, ser ouvido e receber os deuses em seu 
próprio  corpo”. Do mesmo modo,  a  voz  feminina da  beata  grita  num 
espaço  restritivo  e  de  coerção,  mas  personifica,  por  excelência,  a 
religiosidade  e  a  reivindicação  mediante  representativa  expressão  de 
impavidez, força e ativez, tornando-a bem sucedida na marcha em prol 
da  preservação  da  vida  do  Padre  Cícero  ─  para  ela,  bem  como  para 
muitos fiéis, principalmente do Nordeste, um verdadeiro santo na terra.  
         



Pode-se  dizer,  no  que  concerne  à  leitura,  segundo  Platão  e 
Fiorin  (1997,  p.  18),  que:  “Uma  leitura  não  pode  basear-se  em 
fragmentos  isolados  do  texto,  já  que  o  significado  das  partes  é 
determinado pelo todo em que estão encaixadas.” Além disso, os 
autores dizem que: “Uma leitura (...) não pode levar em conta o 
que  não  está  no  interior  do  texto  e  (...)  deve  levar  em 
consideração a relação, assinalada, de uma forma ou de outra, por 
marcas textuais, que um texto estabelece com outros.”

Ao  desenvolver  este  trabalho,  um  dos  pontos 
imprescindíveis para sua realização era, sem dúvidas, o anseio de 
tornar  a  sala  de  aula  um  espaço  aberto  para  a  observação  de 
elementos  que  tornariam  a  leitura  uma  ação  em  prol  da 
descoberta, e redescoberta, de novos caminhos para que esse ato 
se  torne  atrativo,  valorativo  à  aprendizagem,  fomentador  da 
criatividade do aluno, dentre outros aspectos relevantes



METODOLOGIA:

Para  efetivação  das  oficinas,  foram  disponibilizados  para 
os alunos exemplares da obra “A Beata Maria do Egito”, que foi 
lida  coletivamente  durante  oficinas  realizadas  em  aulas  de 
interpretação  textual.  Foram  desenvolvidas  interpretações  com 
base  nas  observações  dos  alunos  durante  a  leitura  e  realizadas, 
ainda, pesquisas sobre: História de Juazeiro do Norte, no período 
da  “Sedição”,  sobre  a  autora  Rachel  de  Queiroz  e  elementos 
constituintes  do  texto  teatral.  Com  base  nessas  pesquisas,  foram 
desenvolvidas,  também,  produções  textuais  e  a  produção  de 
esquete teatral – o que possibilitou a apresentação na escola.   Do 
ponto  de  vista  teórico,  foram  lidas  inúmeras  obras  sobre  autores 
que deram suporte às discussões desenvolvidas durante oficinas. 



CONCLUSÕES:

                          Os  objetivos  deste  projeto  foram  alcançados  de modo 
profícuo.  As  oficinas  ocorreram  com  aproveitamento  total  dos 
alunos  que,  através  de  pesquisas,  apresentaram  informações 
inúmeras  para  compreensão  do  texto  que  foi  lido.  Os  textos 
produzidos  no  final  das  oficinas  foram  ricos  em  informações 
histórico-literárias,  resultado  de  que  houve  empenho  nas 
pesquisas.  Usando  conceitos  pertinentes  à  efetividade  do 
“Protagonismo Juvenil” na Escola, foi dado aos alunos autonomia 
para  desenvolverem novos  conhecimentos  associados  aos  que  já 
dispunham antes de ocorrerem as oficinas. Estes conseguiram, de 
modo muito pertinente, transformar a sala de aula num ambiente 
descontraído, interativo e, ao mesmo tempo, rico em informações.



           Além disso, através das produções textuais, foi perceptível a 
assimilação dos conteúdos explanados em sala de aula. Os alunos 
conseguiram  desenvolver  textos  informativos,  críticos  e  bem 
elaborados.  Com  isso,  pode-se  dizer  que  a  leitura,  quando 
interativa e contextualizada, é um método prático para a construção 
do  conhecimento  do  aluno,  não  só  no  âmbito  escolar,  mas  fora 
dele,  através  de  pesquisas  de  campo  e  através  do  universo  da 
Tecnologia da Informação. 

 Enfim,  foi  desenvolvida  adaptação  da  obra  em discussão  em 
formato  de  esquete  teatral,  e  esse  trabalho  foi  apresentado  na 
escola, o que deu repercussão ao trabalho que pôde ser prestigiado 
pela comunidade escolar.  
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OFICINA DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO 
TEXTUAL:

UM OLHAR HISTÓRICO-LITERÁRIO SOBRE A PEÇA  “A BEATA 
MARIA DO EGITO”,  DE RACHEL DE QUEIROZ

UMA EXPERIÊNCIA 
EXITOSA



Questionário realizado antes da leitura da peça:
•Já leu uma peça de teatro? Quais são os principais elementos constitutivos de 
uma peça  teatral?
Sim ( ) 
Não ( )  ___________________________________________________
•Já leu alguma obra da escritora Rachel de Queiroz? O que sabe sobre ela?
Sim ( ) ____________________________________________________
Não ( ) ____________________________________________________
•Sabe  como  se  deu,  na  História  de  Juazeiro  do  Norte,  o  acontecimento 
histórico chamado de Sedição?
Sim ( ) 
Não ( ) ____________________________________________________
•Sabe quais  foram as pessoas que  lutaram a favor do Padre Cícero durante a 
Sedição?  Narre  algo  que  sabe  sobre  esse  evento  ocorrido  na  História  dessa 
cidade:
Sim ( )
Não ( ) ____________________________________________________
•Já  teve  alguma  informação  sobre  uma  santa  da  igreja  católica  chamada  de 
Santa Maria Egipcíaca? Já viu esse nome em algum texto literário?
Sim ( )
Não ( ) ____________________________________________________



Rachel de Queiroz: escritora cearense que construiu obras 
significativas da Literatura Brasileira: “O Quinze”, 

“Memorial de Maria Moura” e “A Beata Maria do Egito” 
são exemplos de sua indiscutível capacidade criativa.

http://1.bp.blogspot.com/_Ye3kkQSD8r8/S-rxhm3ybHI/AAAAAAAAABg/ain2-W2TSUs/s1600/Rachel+de+Queiroz.jpg


Resumo do livro “A Beata Maria do Egito”:
“A Beata Maria do Egito” (1957), de Rachel de Queiroz, é uma história 

inspirada na tradição das beatas de Juazeiro do Norte, Ceará, no século XIX, 
e escrita como peça de teatro. Na trama, que se passa em 1914, a beata Maria 
do Egito recruta populares para se juntarem à rebelião que Padre Cícero 
lidera em Juazeiro. Seu caráter revolucionário faz com que o latifundiário 
coronel Chico Lopes obrigue o tenente João a prendê-la, o que traz uma 
grande tensão ao enredo, causada pela iminência de um ataque dos romeiros. 
A situação é agravada pela atração que o tenente sente pela moça. Ao 
perceber o interesse da beata, que tenta conseguir a liberdade, o tenente 
decide mantê-la presa, apesar da ameaça do ataque popular à delegacia. 
Porém, o cabo Lucas simpatiza com a causa da Beata e entra em conflito com 
o tenente, enquanto a delegacia está quase sendo invadida. Na situação, o 
tenente toma a beata como refém e o cabo tenta desarmá-lo, chegando, assim, 
na decisão entre dois amigos em uma luta de morte. Percebe-se, na obra, a 
perfeição da linguagem, a clareza e realismo dos diálogos,  os cenários 
nordestinos bem desenhados, a pesquisa histórica e a força indiscutível da 
personagem feminina. 



UM OLHAR SOBRE A MULHER

             Desde os primórdios da humanidade,  a mulher vem sendo tratada sob 
diversos olhares:  seja idealizada por uma visão romântica, ou apresentada 
sob uma ótica realista, é sempre vista como “sexo frágil” o que, muitas 
vezes, a torna submissa e impelida a  agir contra seus princípios. Todavia, 
permanece em uma constante luta na   sociedade.
        Os aspectos históricos, sem dúvidas, refletem naquilo que podemos 
observar ainda na atualidade. Primordialmente, as tarefas foram 
designadas: os homens caçavam, pela bravura e força que dispunham; e as 
mulheres cuidavam da casa e dos filhos, pela suposta fragilidade e aptidão 
em lidar com a afetividade. Este conceito, que surgiu ainda na Era 
Clássica, foi passando de geração para geração e é associado ao sujeito 
feminino até hoje.       
Nota-se que, atualmente, há muita diferença no modo como a mulher é 
tratada, pois a mulher percebeu a importância de reivindicar seus direitos 
políticos e econômicos e mostrou que pode avançar junto daqueles que 
buscam uma melhoria para o espaço coletivo.



        Pode-se considerar como exemplo de mulher que foge dessas regras 
impostas pela sociedade, ainda vinculada aos valores masculinistas, a 
personagem Maria do Egito, da peça teatral “A Beata Maria do Egito”, 
de Rachel de Queiroz. Essa personagem, por seu caráter revolucionário, 
acaba sendo aprisionada e, em troca da sua liberdade, usa seu próprio 
corpo, satisfazendo o desejo do tenente e subordinando-se à esfera de 
objeto sexual. Ela, no entanto, se caracteriza como um sujeito feminino 
capaz de realizar grandes mudanças no espaço social em que está 
inserida: lidera um grupo de penitentes, é presa e não se dá por vencida, é 
alvo de uma paixão avassaladora que a torna refém de um homem e faz 
de tudo para fugir, através da fé, dessa mesma prisão. Como traz em si 
um objetivo a ser alcançado, tanto faz que consegue a liberdade e vai 
para a cidade de Juazeiro do Norte salvar o Padre Cícero.
        Estes são alguns dos exemplos de situações enfrentadas pelas 
mulheres.  Agradáveis ou não, na ficção ou na realidade, antigamente ou 
nos dias atuais, há muito a ser refletido sobre a condição da mulher.    
Com tudo isso,    pode-se dizer o quanto o sujeito feminino merece um 
olhar especial,  sem discriminação e preconceito,  a fim de 
conceder a igualdade entre todos.

 



Cartaz de divulgação da peça teatral que foi realizada em 
2010 tendo, como personagem central, a atriz pernambucana 

Patrícia França.



Atriz em cena vivendo a personagem Maria do Egito:

“Não sou santa. Mas escuto 
a voz dos santos. Santo, só 

Deus no Céu e meu 
Padrinho no Juazeiro.”

(QUEIROZ, 2003, p. 21)



Capa e trecho da obra: 

“TENENTE
Juazeiro  faz  parte  do  Estado  do 
Ceará,  tem  que  acatar  as  ordens  da 
capital.  Não  pode  haver  dois 
governos  no  mesmo  estado  –  o 
Ceará  é  um  só.  Ou  o  Padre  Cícero 
reconhece  o  governo  legal,  ou  o 
presidente  do  estado  tem  que 
obrigar  o  reconhecimento,  nem que 
seja a ferro e fogo.  

CABO
Tenente, mas quem é Franco Rabelo 
para obrigar a sujeição um santo – e 
que  santo!  Meu  Padrinho  Padre 
Cícero!”

(QUEIROZ, 2003, p.12)



Realização da leitura da peça de teatro “A Beata Maria do 
Egito” em sala de aula:

 

 











Aluna que interpretou a Beata Maria do Egito em esquete 
teatral realizada na Escola:





Palavras finais da peça: 
“As  pancadas  cessam. 
Penosamente,  a  mulher  consegue 
levantar  a  pesada  tranca,  sobre  a 
porta  empenada,  da  qual  já  saltam 
estilhas.  Com  as  mãos  ambas 
escancara as duas folhas, e ouve-se 
uma  exclamação  de  triunfo  do 
povaréu,  lá  fora.  E  logo  a  voz  da 
Beata se ergue no ar, muito clara. 

Glória a Deus!”

(QUEIROZ, 2003, p. 76)

 

 



OBRIGADO!!!
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