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ComuniCação individual

A CONDIÇÃO FEMININA EM “A SAIA ALMARROTADA”, 
DE MIA COUTO

MOAMA LORENA DE LACERDA MARqUES (IFRN)

Considerações inicias

De todos os contos constituintes de O fio das missangas que apresentam per-
sonagens femininas em situações de submissão e espera, “A saia almarrotada” é o 
mais confessional, até mesmo pelo foco narrativo escolhido, a primeira pessoa, com 
a protagonista revelando seu cotidiano transcorrido sob os mandos e desmandos 
dos homens com os quais vive, especialmente o pai. É a narrativa que denuncia 
com mais vigor a condição opressora vivenciada pela mulher em uma sociedade 
patriarcal, onde as lidas domésticas e a repressão do prazer parecem ser as únicas 
obrigações femininas e restritas às paredes da casa.

Também iremos ver que o tema da espera feminina, tão recorrente na obra 
miacoutiana, não é constituído, como em outras narrativas, pela ausência de um 
homem da família, o amado ou um filho, por exemplo, mas é uma espera mais grave 
e de difícil resolução, pois, por mais que ela aguarde o homem que iria salvá-la da 
vivência mesquinha determinada pelo pai, ela esperava, como confessa em certo 
momento, por outra vida, porque para a que lhe pertencia parecia não haver mais 
esperança de libertação.

As particularidades do conto são muitas e procuraremos discuti-las em nossa 
análise, que, no intuito de mostrar os mecanismos de opressão exercidos sobre a 
vida da personagem feminina, irá se atentar, especialmente, para a relação dela 
com o espaço que a circunda e com seu próprio corpo.
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A relação com o espaço e com o corpo

A opressão sofrida pela protagonista fica evidente logo no primeiro parágrafo 
do conto, quando a personagem afirma, de cara, ter nascido para as obrigações do-
mésticas e ter sido condenada à tristeza e à solidão. Leiamos:

Na minha vila, a única vila do mundo, as mulheres sonhavam com ves-
tidos novos para saírem. Para serem abraçadas pela felicidade. A mim, 
quando me deram a saia de rodar, eu me tranquei em casa. Mais que 
fechada, me apurei invisível, eternamente nocturna. Nasci para cozinha, 
pano e pranto. Ensinaram-me tanta vergonha em sentir prazer, que aca-
bei sentindo vergonha em ter prazer (COUTO, 2009, p. 29).

O trecho confirma a total anulação da feminilidade a que se submete a perso-
nagem, mais uma entre as tantas inonimadas dos contos de Mia Couto. Essa anula-
ção, como podemos perceber, é mostrada através de vários aspectos, entre os quais 
podemos citar: a negação de uma vestimenta símbolo da sensualidade feminina, 
que a narrativa aponta como sendo uma espécie de autorizadora do despertar do 
desejo masculino, já que não é uma saia qualquer, mas uma “saia de rodar”, feita 
para se dançar nos bailes os quais as outras moças e os rapazes costumavam fre-
quentar; a utilização de adjetivos que enfatizam o apagamento do olhar do outro, 
como “invisível” e “nocturna”; a repressão do prazer e, por último, a condenação a 
uma existência voltada para as atividades domésticas e para a tristeza. A felicidade, 
para alcançá-la, tinha que ser buscada, como acontecia às outras moças, no espaço 
exterior, nos bailes, mas ela se autoexilara em sua própria morada. É muito signifi-
cativo, por exemplo, o uso do verbo “trancar” para falar de seu isolamento, pois dá 
a ideia de um autoexílio onde se insere sem possibilidade de saída, como se tivesse 
sido fechado à chave. De que modo, então, o seu “aprincesado” (COUTO, 2009, p. 31) 
imaginário iria surpreendê-la se a porta de acesso a ela estava fechada?

Algumas considerações importantes sobre a relação da personagem com o 
espaço podem ser feitas a partir desse primeiro trecho. A primeira diz respeito ao 
espaço de confinamento (GULLÓN, 1980) ao qual é condenada; a própria ideia de 
estar trancada em casa já aponta para a sua existência, estabelecendo uma espera-
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da coerência com a opressão que sofre por parte do pai. Outra referência em rela-
ção ao espaço reforça ainda mais esse estado de confinamento: a imagem da casa 
como um “ninho ensombrado” (COUTO, 2009, p. 31). Se levarmos em consideração 
que a palavra ninho remete a um estado de conforto, aconchego e proteção soa 
quase como um paradoxo a construção “ninho ensombrado”, já que este adjetivo 
retira a carga semântica positiva do substantivo a ele atrelado, ou seja, o espaço da 
casa, que deveria ser um refúgio, se apresenta mais, numa inversão plausível com 
a condição da personagem, como o espaço-vertigem (GULLÓN, 1980), agressor e 
cheio de riscos, do mundo. Recordemos, aqui, a observação que Zubiaurre (2000) 
faz sobre a possibilidade, não rara, de os espaços interiores poderem transmitir 
significados negativos ou, então, de maneira mais precisa, vamos ao encontro de 
Bachelard (2005) e das suas discussões sobre as constantes trocas e proximidades 
entre o interior e exterior. Segue um trecho exemplar de A poética do espaço:

O exterior e o interior são ambos íntimos; estão sempre prontos a inver-
ter-se, a trocar sua hostilidade. Se há uma superfície-limite entre tal in-
terior e tal exterior, essa superfície é dolorosa dos dois lados. [...] Nesse 
drama da geografia íntima, onde devemos habitar? [...] Então, para onde 
fugir, onde se refugiar? Para que exterior poderíamos fugir? Em que asilo 
poderíamos refugiar-nos? O espaço é apenas um horrível exterior-inte-
rior (BACHELARD, 2005, p. 221).

No caso da personagem de “A saia almarrotada”, parece não haver saída nem 
no interior nem no exterior. O primeiro, que deveria ser a imagem da tranquilida-
de e do repouso ofertados pela casa-ninho, desencadeadora de um “devaneio de 
segurança”, como aponta Bachelard (2005, p. 115), está muito distante disso. Já ao 
exterior, ela não tem acesso; ele só lhe chega através dos relatos das moças que 
narram as noites alegres nos bailes e, em seu devaneio, o único ao qual se permite, 
por intermédio do homem com quem sonha que vai surpreendê-la em sua triste-
za para, enfim, inaugurar-lhe o amor e a vida; um imaginário “personaje-ventana”, 
como descreve Zubiaurre (2000), que, adentrando na narrativa, teria a função de 
renová-la, apresentando novo dinamismo ao espaço e à ação. Esse homem deseja-
do ela chama de “aprincesado” (COUTO, 2009, p. 31), como comentamos anterior-
mente, uma espécie de príncipe como os dos contos de fadas, o único que poderia 



6

XXVI Jornada do Gelne

desencantá-la do estado quase letal em que vive e despertar nela o “apetite de 
nascer” (COUTO, 2009, p. 31). 

A não possibilidade de fuga para um espaço exterior, em outras palavras esse 
aprisionamento de que estamos falando, é ressaltada pela excepcionalidade que 
caracteriza o lugar para além da casa onde a personagem vive: uma vila que parece 
ser isolada de tudo e é apresentada como sendo “a única vila do mundo” (COUTO, 
2009, p. 29). O único espaço do interior da casa que a ligava ao exterior, um espaço 
fronteiriço, era a janela, de onde, ansiando pela passagem do tempo, aguardava a 
noite passar para que, no dia seguinte, as outras moças, tendo já regressado dos 
bailes, narrassem a festa. Excetuando-se esses raros contatos, sua existência era 
marcada pela obediência, pela anulação e pelo silêncio. Até as necessidades sociais 
e vitais mais básicas lhe haviam sido negadas; ninguém se referia a ela pelo nome, 
por exemplo, e também nunca tinha fome.

A apatia e o silêncio que lhe eram característicos perante a presença da família 
pareciam ter-lhe sido outorgados desde o berço, com a morte da mãe, no parto. No 
mesmo silêncio e “poço escuro” (COUTO, 2009, p. 31) que foram destinados à mãe 
pela morte, ela se afundara, como afirma em certo momento do seu relato. Sem 
a presença materna, restaram-lhe os mandos dos homens da casa, que lhe impu-
seram a vergonha e a castidade, já que era a única mulher entre os irmãos e fora 
criada para cuidar do pai e do tio, em especial durante a velhice destes. 

O silenciamento que estamos a analisar não é resguardado apenas pela ausên-
cia da voz, pela obediência cega aos homens, mas é o corpo que é mais brutalmente 
silenciado, sendo-lhe negado o desejo, a beleza, a dança, a sensualidade, o desabro-
char típico da juventude; ele é apenas uma máquina de trabalho: de costurar, bordar, 
limpar. Há duas passagens que retratam bem essa brutalidade a que é submetido o 
corpo feminino. A primeira é quando a personagem diz: “belezas eram para as mu-
lheres de fora. Elas desencobriam as pernas para maravilhações. Eu tinha joelhos 
era para descansar as mãos” (COUTO, 2009, p. 29). No outro trecho, mais longo, ela 
enfatiza os esforços a que submete o próprio corpo para evitar o seu desabrochar 
e, posteriormente, o envelhecimento precoce que acaba sendo a consequência de 
tantos maus tratos e repressões. Vejamos:  
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As outras moças esperavam pelo domingo para florescer. Eu me guar-
dava bordando, dobrando as costas para que meus seios não desabro-
chassem. Cresci assim, querendo que o meu peito mirrasse na sombra. 
As outras moças queriam viver muito diariamente. Eu envelhecendo, a 
ruga em briga com a gordura. As meninas saltavam idades e destinavam 
as ancas para as danças. O meu rabo nunca foi olhado por olhar de 
macho. Minhas nádegas enviuvavam de assento em assento, em acento 
circunflexo (COUTO, 2009, p. 31).   
 

No trecho fica evidente, de maneira forte, esse silenciamento, porque ele o 
mostra em relação a duas das partes do corpo que mais acentuam o feminino, ou 
seja, os seios e as nádegas; escondê-las é uma tentativa de anular o olhar e o desejo 
masculinos e resguardar-se, como assim queria o pai. Assim como em outras nar-
rativas, Mia Couto faz desfilar, como aponta Laura Padilha nos poemas de Noemia 
de Sousa, as figuras anônimas de Moçambique, ressaltando as “mulheres vitimadas 
pela privação e em tudo diferentes daquelas que, nas etnias de origem, garantiam 
a face simbólica do grupo” (PADILHA, 2002, p. 185). Em outras palavras, podemos 
enxergar a submissão da personagem feminina em relação aos homens e, principal-
mente, ao pai, como uma relação de colonização, onde a figura paterna, que tem o 
poder e a força de mando, estabelece o domínio e a privação sobre o corpo da filha, 
propriedade sua. 

O processo de apagamento do seu corpo é tamanho que, além do desejo de 
se aparentar às sombras, tentando minguar os seios e as nádegas, ela diz que o seu 
próprio coração, órgão vital, já a tinha expulsado dela mesma, não tendo mais von-
tades nem motivos (COUTO, 2009). Seu corpo, como comentamos anteriormente, 
não era sujeito de nada, mas uma máquina comandada pela voz do pai, que manda-
va em sua fome, que ordenava que ficasse feia; uma voz que atravessava o tempo e 
o espaço e ecoava para além da morte.

O domínio do pai sobre a vida da personagem é tão grande que, além de se 
sobrepor ao tempo e ao espaço, como discutimos, ainda se mostra mais poderoso 
do que a figura de Deus, pois não era, como no Gêneses, o verbo deste que, para a 
filha, dava vez à existência, mas a figura paterna, ocupando um espaço de criação 
inaugural, era quem fazia com que o divino existisse por intermédio de uma voz 
cruel e imperativa.
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 O pai também era sua referência maior da passagem do tempo; um tempo 
sempre marcado por esperas: a espera pela autorização para comer, para começar 
a viver, a se enfeitar, a espera à janela para que a noite passasse e as histórias sobre 
o baile pudessem chegar aos seus ouvidos, a espera pelo homem que a amaria, a 
espera pela vida seguinte. O conto apresenta muitos vocábulos que dão ideia de 
tempo, como noite, dia, seguinte, domingo, diariamente, meninice e, principalmen-
te, verbos: adiar, crescer, envelhecer, nascer, desabrochar, entre outros. No entanto, 
as marcas de sua passagem podem ser percebidas de maneira mais forte e cruel no 
corpo da personagem, nos seios e nádegas que teimavam em se mostrar, mesmo 
a sua revelia e a do seu pai, e, posteriormente, no processo de envelhecimento ob-
servado nas rugas e na gordura que se instalavam no seu corpo, outrora moço. Mas 
também, no final do conto, essas marcas aparecem no desgaste da saia, uma oferta 
do seu tio ainda na juventude. O viço dessa vestimenta havia desaparecido, dando 
lugar a uma saia “amarfanhosa, almarrotada” (COUTO, 2009, p. 32), cujos significa-
dos discutiremos a seguir.

A saia de rodar, o velho sofá e o barco do Tio Jonjoão

Em “A saia almarrotada”,  há a presença de objetos que têm uma relação estrei-
ta com a opressão e o silenciamento que estamos a discutir. O primeiro que ganha 
destaque, até mesmo porque dá título ao conto, é a saia; inclusive, a oferta dela pelo 
tio é o que inaugura a narrativa e agrava o estado de reclusão e de apagamento da 
personagem. Este presente, que para as outras era motivo de alegria e de autoriza-
ção para estrear a mocidade nos bailes, teve efeito inverso para a personagem: ao 
recebê-la, trancou-se ainda mais em casa e procurou fazer-se invisível, sem atrati-
vos ao olhar dos homens. Ela confessara: “Quando me deram uma vaidade, eu fui 
ao fundo” (COUTO, 2009, p. 29), como se, criada para as lidas domésticas, não me-
recesse tal agrado, além de não ser autorizada pelo pai a usá-lo. Era, aliás, despida 
de qualquer enfeite e a única beleza que ela considerava sua e legítima era o pranto, 
utilizado como evocação pela chegada do possível amado. Vejamos:
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Na minha vila, as mulheres cantavam. Eu pranteava. Apenas quando 
chorava me sobrevinham belezas. Só a lágrima me desnudava, só ela 
me enfeitava. Na lágrima, flutuava a carícia desse homem que viria. Esse 
aprincesado iria me surpreender. E iria me amar em plena tristeza. Esse 
homem me daria, por fim, um nome. Para o meu apetite de nascer, tudo 
seria pouco, nesse momento (COUTO, 2009, p. 31).

Esse trecho, além de ressaltar a sua dependência das figuras masculinas, já 
que ou era o pai quem sempre ditava as ordens ou, em seus devaneios, outro ho-
mem, o príncipe encantado, que viria salvar-lhe a vida, mostra que, mesmo em meio 
a toda a tristeza e opressão, ela tinha esperanças de haver uma resolução, embora 
esta não viesse de nenhuma ação sua, mas de fora e atrelada, como comentamos 
logo acima, a outra figura masculina. É importante ressaltar, no entanto, que nem 
todos os homens que estão ao seu redor exercem sobre ela o mando. É o seu tio, 
por exemplo, como falamos, que a presenteia, às escondidas, com a saia, oferecen-
do-lhe a possibilidade, portanto, do que lhe era negado: o movimento do corpo, o 
enfeite, o baile, a promessa de um amor e tudo o mais que o uso da saia de rodar 
poderia ofertar a uma moça. Inclusive, percebemos certa afinidade entre ela e o tio, 
principalmente por meio do barco que ele constrói e com o qual ela se identifica. A 
fim de nos atentarmos com mais precisão para essa afinidade, leiamos a seguinte 
passagem:

E assim se fez: desde nascença, o pudor adiou o amor. Quando me de-
ram uma vaidade, eu fui ao fundo. Como o barco do Tio Jonjoão que ele 
construiu de madeira verde. Todos teimaram que era desapropriado o 
material. Um arco nos ombros, foi sua resposta. Jonjoão convocou toda 
a vila para assistir à largada do barco.  Dessa vez, até eu desci aos cami-
nhos. Mal se barrigou nas águas do rio, a barcaça foi engolida nas fun-
duras (COUTO, 2009, p. 30).

Pelo trecho e pela oferta da saia, desconfiamos que o tio, assim como ela, se 
permitia sonhar, mesmo perante a incompreensão alheia. Só quem o entendia era 
a sobrinha e o inverso parece também ser verdade. Tanto que, diante da revolta do 
pai pelo fracasso da embarcação, a filha afirma saber que o barco não havia navega-
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do não por maldição, mas porque “está ainda muito cru, a madeira tinha ainda von-
tade de raiz” (COUTO, 2009, p. 30). Assim como ela não fora feita para as vaidades 
e as aventuras da vida, o barco não havia sido construído para flutuar; ambos, ela 
e a madeira do barco, não tinham maturidade para tanto. Nas palavras do tio: “Isso 
fazem todos, disse, é tudo barcos, uns iguais e os outros também. E acrescentou: - 
Quando secar o rio, o meu barco ainda estará aqui” (COUTO, 2009, p. 30).

Os trechos citados também nos fazem atentar para as várias referências a es-
paços fundos que aparecem no conto: o fundo do rio onde o barco ficara, o poço 
escuro onde a mãe afundara e para onde ela aparentava se deixar levar, a cova 
onde acabara enterrando a saia quando o pai descobriu o presente. Com exceção 
do primeiro, metáfora para a morte, os outros apontam para uma necessidade de 
enraizamento, como ela própria confessa, de preservação. Estar na superfície, sob 
o olhar atento da família, era estar sempre muito suscetível; o barco correria o risco 
da deriva e a saia da fúria e opressão do pai. Já encalhado no fundo do rio e enter-
rada no quintal, barco e saia, respectivamente, e, por extensão, ela, metaforizada 
nesses dois objetos, estaria sob maior proteção, nem que fosse para preservar o 
devaneio e a esperança.

Essa identificação, uma espécie de trindade constituída pela saia, pelo barco 
e por ela, aparece mais visivelmente em três de suas falas. Na primeira, ela diz que 
“agora, a saia de roda era o barco na fundura das águas” (COUTO, 2009, p. 30). Em 
outra, identificada como barco, ela pergunta para o tio: “quando secar o rio estarei 
onde?” (COUTO, 2009, p. 31). Enquanto na última, uma das falas mais tristes, ditas 
já no final da narrativa, afirma: “Agora, estou sentada, olhando a saia rodada, a 
saia amarfonhosa, almarrotada, E parece que me sento sobre a minha própria vida” 
(COUTO, 2009, p. 32).

Nenhum dos três alcança o destino comum a que se destina: o barco à flutu-
ação nas águas, a saia à dança nos bailes e ela ao amor. A saia, por exemplo, pude-
mos verificar que sofre o mesmo processo de desgaste que a dona. E o significado 
que tem na vida desta pode ser apreendido quando a personagem diz que, ao sen-
tar sobre ela, tem a impressão de estar sentando sobre a sua própria vida, já que 
a roupa representava tantas possibilidades (festas, danças, diversões, amores) que 
foram apagadas diante da obediência cega que destinava aos mandos do pai. 
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Por último, como um objeto importante para a constituição do espaço e da 
personagem, citamos o sofá da sala, onde ficava “enrolada”, esperando a noite pas-
sar para as outras moças chegarem com as notícias dos bailes. Já próximo ao des-
fecho do conto, é nele também que ela se encontra “encalhada”, a alisar a saia por 
tanto tempo guardada. É interessante prestar atenção aos verbos utilizados para 
estabelecer o contato entre o referido objeto e a personagem, isto é, os verbos 
enrolar e, depois, encalhar. O primeiro transmite a ideia da busca por um conforto 
e proteção, para suportar o tempo da espera, enquanto o outro faz referência ao 
desgaste da personagem, a gordura do seu corpo, ao seu envelhecimento e à au-
sência de um amor. Também não podemos deixar de nos atentar para os adjetivos 
que a personagem-narradora utiliza para descrever o sofá: velho e eterno; os dois 
relacionados à passagem do tempo, sugerindo, com isso, quão longa e cansativa era 
a espera vivenciada pela personagem em seu assento; velho e eterno como aponta 
ser também a voz do pai a ecoar seu poder de mando sobre a vida dela.

Sobre quando as luzes do baile já haviam esmorecido: o 
desfecho

 
Vimos que, ao longo de toda a narrativa, a personagem-narradora padece 

diante da opressão exercida pelo pai, sendo ela submissa a todas as suas vontades 
e ordens. A única fuga que, vez em quando, encontra, como a maior parte das per-
sonagens das histórias que temos analisado, é no devaneio. Ao final do conto, mais 
uma vez, ela enfatiza sua obediência cega à voz paterna, tão forte que se mantém 
viva, apesar da ausência física. Nas palavras da narradora:

É essa voz que ainda paira, ordenando a minha vez de existir. Ou de co-
mer. E escuto a sua ordem para que a vida me ceda a vez. E pergunto: 
posso agora, meu pai, agora que eu tenho mais ruga que pregas tem 
esse vestido, posso agora me embelezar de vaidades? Fico à espera de 
sua autorização, enquanto vou ao pátio desenterrar o vestido do baile 
que não houve (COUTO, 2009, p. 32).
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O trecho aponta, mais uma vez, para o passar do tempo marcado no corpo da 
personagem e para a gravidade da espera, que se perpetua na velhice. Soa triste e 
patética a esperança de vaidades quando a mocidade já se foi e nada reservado a 
esta foi cumprido; ficando isso claro quando ela diz que nunca houve o esperado 
baile, ou seja, a saia nunca foi estreada e o amor nunca veio. No entanto, mesmo re-
afirmando a sua obediência, pela primeira e única vez na narrativa, ela desobedece 
aos mandos do pai por meio de uma ação e não dos habituais devaneios. Ao desco-
brir a saia que o tio dera à filha, o pai ordena que toque fogo na roupa, mas ela não 
cumpre a ordem e, ao invés de queimá-la, enterra-a no pátio, como uma maneira 
de, ao mesmo tempo, salvar a vestimenta e a si própria, pois diz considerá-la enfei-
tiçada, já que atraia os seus desejos e a fizera desobedecer ao pai. Se este, para ela, 
representava a voz de Deus, não atender a esta significava ouvir o diabo. Vejamos o 
trecho abaixo, anterior ao que citamos acima:

Eu fui ao pátio com a prenda que meu tio secretamente me havia ofere-
cido. Não cumpri. Guiaram-me os mandos do diabo e, numa cova, ocul-
tei esse enfeitiçado enfeite. Lancei, sim, fogo sobre mim mesma. Meus 
irmãos acorreram, já eu dançava entre labaredas, acarinhada pelas 
quenturas do enfim. E não eram chamas. Eram as mãos escaldantes do 
homem que veio tarde, tão tarde que as luzes do baile já haviam esmo-
recido (COUTO, 2009, p. 32).

Como em outros momentos do conto já comentados, não podemos deixar de 
observar, na passagem citada, a escolha de certas palavras para potencializar os 
significados da narrativa, a exemplo dos verbos “dançar” e “acarinhar”, nunca colo-
cados em prática na existência submissa da personagem. A ação, subsidiada pelo 
devaneio, de lançar-se ao fogo parece ser uma tentativa de se libertar da passivi-
dade e das privações sofridas, já que é como se, nesse momento, ela se permitisse 
exercer o que sempre reprimiu: o fogo do desejo, a dança no baile e os carinhos de 
um homem. Interessante, também, ainda, atentando para os vocábulos, é a escolha 
do verbo “esmorecer” para dar conta da passagem do tempo e da existência, em-
bora pequena, de uma esperança. Mesmo lamentando o quão tarde o sonhado ho-
mem chegara, ainda existia uma possibilidade de libertação, que havia sido apenas 
esmorecida, mas não apagada ainda. 



13

XXVI Jornada do Gelne

Também devemos observar a luminosidade, a cor e o brilho presentes nos 
acontecimentos finais em contraste com a opacidade do restante da narrativa, onde 
ela sempre se mostrava noturna e invisível. Essa luminosidade vai estar presente 
nas chamas do fogo, nas luzes do baile, ainda que esmorecidas, na resplandecência 
do espelho onde, permitindo-se vestir a saia, se mirou para contemplar-se. Até o 
costumeiro silêncio é substituído pela música e pela dança que executa através dos 
corredores de casa. No entanto, o tempo dessa ação é muito curto. Sentimentos 
como o cansaço, a consciência da velhice, o desperdício da vida logo voltam a tomar 
conta dela, que, assim como a saia amassada e desarrumada, está repleta de rugas 
e do desgaste próprio do tempo. 

São dois os espaços presentes no final: a sala e o pátio. O primeiro, metonimiza-
do pelo sofá, é o símbolo maior da espera na narrativa e nele a personagem recupe-
ra outra situação e outro espaço muito familiar: a mesa das refeições, esta símbolo 
do mando do pai, que ordenava a obrigatoriedade da fome e o momento de comer. 
Esses dois objetos representam, como aponta Butor (1974), o papel de indício do es-
paço opressor onde se inserem, são uma amostra desse espaço. No conto, a ligação 
entre um e outro objeto – o sofá e a mesa- aparece na seguinte fala da personagem: 
“O calor faz parar o mundo. E me faz encalhar no eterno sofá da sala enquanto a mi-
nha mão vai alisando o vestido em vagarosa despedida. Em gesto arrastado como se 
o meu braço atravessasse outra vez a mesa da família” (COUTO, 2009, p. 32). 

Já o pátio1 da casa, que faz fronteira com o exterior, com o mundo, se mostra 
o único espaço, para além dos seus devaneios, de fuga e libertação. É nele onde ela 
enterra a saia quando o pai ordena que a queime, também é nele que arde a única 
coisa da casa que sugere um indício de vida para a personagem: a fogueira, para 
onde se lança duas vezes. Na primeira, já apresentada, é retirada das chamas pelos 
irmãos. Na segunda vez, ela se dirige ao fogo com o pouco que lhe pertence, ou seja, 
a saia e a lágrima. Segue o último trecho da narrativa: “E me solto do vestido. Atra-
vesso o quintal em direção à fogueira. Algum homem me visse, a lágrima tomban-
do com o vestido sobre as chamas: meu coração, depois de tudo, ainda teimava?” 
(COUTO, 2009, p. 32).

1. Na narrativa, ora se fala em pátio, ora em quintal, mas para designar o mesmo espaço.
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 Uma discussão relevante ainda precisa ser feita ao se pensar nesse final e diz 
respeito a um recurso narrativo tão recorrente em Mia Couto: a dubiedade, a plura-
lidade de sentidos dos desfechos; muitas vezes, alcançada por meio de estratégias 
típicas dos gêneros como o fantástico, o maravilhoso; outras vezes, simplesmente 
nos é ocultada alguma informação que lança a dúvida. No caso de “A saia almarro-
tada”, teria ela se jogado mesmo à fogueira, ou seja, à morte, já que, dessa segunda 
vez, parecia não haver mais homem algum, nem em seus devaneios, para salvá-la? 
De toda forma, essa resposta nem se faz tão importante. O principal, nesse desfe-
cho, é reconhecer que, apesar de toda a submissão e descrença, a centelha de espe-
rança que salta em outros momentos da narrativa é confirmada e realçada em seu 
final. Neste, ela deseja, através da lágrima, como dissera, que o homem esperado 
chegue e a salve da fogueira, que, sempre estando crepitando no quintal, pode ser 
entendida como a voz opressora do pai, que continua a ressoar pela casa mesmo 
depois de morta e da qual, de fato, precisa ser libertada. A frase final, mais do que 
um questionamento, pode ser compreendida como uma confissão: O coração dela, 
apesar de tudo, ainda teimava.

Considerações finais

Por fim, trazendo à tona a condição da subalternidade feminina, não podemos 
deixar de refletir sobre a dicotomia sujeito-objeto presente na relação da perso-
nagem com o pai e nas estratégias, ainda que sutis, para reverter essa condição. 
Bonnici nos diz que:

a opressão, o silêncio e a repressão das sociedades pós-coloniais de-
correm de uma ideologia do sujeito. [...] o sujeito e o objeto pertencem 
inexoravelmente a uma hierarquia em que o oprimido é fixado pela su-
perioridade moral do dominador. É a dialética do sujeito e do outro, do 
dominador e do subalterno. [...] Os críticos tentam expor os processos 
que transformam o colonizado numa pessoa muda e suas estratégias 
para sair dessa posição (BONNICI, 2000, p. 17).
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No caso do conto, a voz do colonizado-objeto aparece diretamente pela esco-
lha do foco narrativo em primeira pessoa, como comentamos logo no início dessa 
análise. Ela mesma apresenta-se como mulher subalterna e narra o seu sofrimento 
diante dos mandos do pai, nos conta sobre a sua anulação, o seu silêncio, a repres-
são dos seus desejos. E, apesar de confessar cega obediência à figura paterna e se 
submeter passivamente à dominação, vimos que existe a vontade de se desfazer 
dela, embora esta não se reverta em ação.

A estratégia de reversão da sua posição de objeto se define na narrativa de ma-
neira mais sutil, mas não deixa de existir; ela se dá através do sonho, do devaneio; 
saída esta, inclusive, que aparece recorrentemente em Mia Couto, onde “o real e a 
fantasia interagem em total liberdade” (VALENTIM, 2005, p. 92-93) e diante da qual 
não podemos negar legitimidade. Inclusive, para subsidiar nossas considerações, 
recorremos novamente a Bonnici (2000), que, ao sintetizar as considerações de di-
versos estudiosos sobre a reversão do colonizado-objeto, afirma ser a imaginação o 
mais antigo e válido refúgio dos oprimidos perante a dominação.

Esse retrato social exposto em “A saia almarrotada” também nos faz lembrar a 
discussão de Bhabha (2010) sobre os deslocamentos relacionados aos espaços do 
privado e do público. Ele nos diz:

Os recessos do espaço domésticos tornam-se os lugares das invasões 
mais intrincadas da história. Nesse deslocamento, as fronteiras entre 
casa e mundo se confundem e, estranhamente, o privado e o público 
tornam-se parte um do outro, forçando sobre nós uma visão que é tão 
dividida quanto desnorteadora (BHABHA, 2010, p. 30).

O que vemos refletida no conto é, justamente, essa relação entre os traumas 
de uma história pessoal e as disjunções mais amplas de caráter político e social, 
num jogo entre o pessoal que é também político e o público dentro do universo da 
casa. Ainda segundo Bhabha, nós temos, aí, “o espaço doméstico como espaço das 
modernas técnicas normalizantes, pastoralizantes e individualizantes do poder e da 
polícia modernos: o pessoal-é-o-político, o mundo-na-casa” (BHABHA, 2010, p. 32).
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ComuniCação individual

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA PERSONAGEM GISELA NA 
OBRA “A ASA ESqUERDA DO ANJO” DE LYA LUFT

FRANCISCA AURILéCIA DE LIMA1

Introdução

Discorrer a respeito da construção da identidade envolve fatores externos e 
internos do indivíduo. Um elemento interno de grande importância é psíquico, ele 
vai explicar porque o indivíduo se identifica com uma certa identidade. Os elemen-
tos externos estão relacionados a contextos ou épocas diversas, relações pessoais 
e sociais, bens materiais, conflitos, estrutura social entre outros.

Essa classificação é discutida por Bernd (2003), quando esta reflete sobre as 
várias definições do termo identidade, dividindo-a em: identidade de 1º grau e iden-
tidade de 2º grau. A identidade de 1º grau ou interna é aquela que se constrói como 
unidade discreta e circunscreve a realidade a um único quadro de referências, tendo 
em vista que são vários os referentes que podem intervir para identificar um indiví-
duo, sendo de ordem biológica, histórica, cultural, sociológica, etc. A identidade de 
2º grau ou reflexiva, possui uma dimensão de exterioridade, é aquela que não se 
concretiza em função de um único referente empírico, mas de vários, Assim, a iden-
tidade é apreendida como uma entidade que se constrói simbolicamente no próprio 
processo de sua determinação.

 A concepção de identidade desenvolve-se desde a postura de sujeito do ilumi-
nismo, evoluindo para a concepção de sujeito sociológico, até atingir o que os teó-
ricos definem como sujeito pós-moderno. Do sujeito individualista do Iluminismo, 
centrado, dotado das capacidades de consciência e razão, extremamente consciente 
da sua identidade, passou-se a noção de sujeito sociológico, que, pela primeira vez, 

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras-PPGL/Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte/UERN.  (aurilecialima@yahoo.com.br)
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reconhecia a importância dos outros “eus”, através dos quais os valores, sentidos e 
símbolos do mundo por ele habitado eram mediados. Houve, portanto, um salto da 
individualização para a interação. A identidade do sujeito sociológico resulta dessa 
interação entre o indivíduo e a sociedade. Embora o “eu real” permaneça, sua pos-
tura é terminantemente modificada pelo diálogo contínuo com o mundo exterior. A 
identidade é a responsável pela estabilização e localização do sujeito. O antropólo-
go Roberto Da Matta aponta que:

De todos os seres vivos, o homem é o único que tem a obrigação de fa-
zer a si mesmo, de construir-se- de constantemente perguntar quem é, 
e qual o sentido de sua vida. […] O homem tem de lutar pela vida, como 
todos os outros seres vivos, mas só pode realizar essa luta se sabe quem 
é: se tem identidade. Os animais não mudam […]. Mas nós, humanos, 
vivemos a nossa sociedade e o nosso tempo. Somos acima de tudo ma-
leáveis […]. Por isso, precisamos de valores que nos definam e orientem. 
[…] todos os homens têm uma identidade que recebem dos diversos 
grupos em que vivem.  E cada sociedade busca fora e, sobretudo, dentro 
de si mesma (na sua fantasia, nos seus mitos e ritos, crenças e valores) 
as fontes de sua identidade (MATTA, 1996, p.104).

É nessa medida, que se delineia o conceito de identidade, como um conjunto 
de crenças, atitudes e valores que, num determinado tempo e espaço, nos faz ser: 
ser brasileiro, ser mulher, ser homem e assim por diante.

Na época das sociedades tribais, a identidade era construída externamente 
por um sistema de ritos que orientava as pessoas. Na modernidade, a construção 
da identidade é um processo bem mais complexo, isso porque também estamos em 
uma sociedade bem mais complexa. Logo, a identidade tornou-se móvel, múltipla, 
pessoal, auto-reflexiva e sujeita a mudanças, portanto não é um processo acabado, 
sempre está em construção e cheio de tensões.

Conforme afirma Hall (2015, p.11), “O sujeito, previamente vivido como tendo 
uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não 
de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não re-
solvidas”. Segundo o autor, as transformações advindas com o processo de globali-
zação causaram grandes impactos sobre a identidade cultural, provocando a desin-
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tegração das identidades tidas sólidas e unificadas. Devido as constantes mudanças 
nas sociedades modernas, o sujeito não tem mais uma identidade fixa, consciente 
e estável.

A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um pro-
cesso mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 
social (HALL, 2015, p.10).

Apesar de alguns traços serem mais ou menos fixados, as identidades passa-
ram a ter relação com uma série de outros aspectos: familiares, locais que o indi-
víduo frequenta, relações fora da família, entre outros. Desta forma, a identidade 
está sujeita às várias construções, transformações e influências.

Como a identidade é um processo, ela se define nas relações vividas no cotidia-
no, bem como as observações do dia a dia de cada indivíduo, ou seja, o outro é peça 
fundamental. Assim, podemos dizer que a construção da identidade é um processo 
histórico, singularizando-se a cada situação vivida e é intimamente relacionada com 
a cultura e a sociedade em que esse indivíduo está inserido. O indivíduo com sua 
própria identidade constitui-se, ao se diferenciar ou ao se identificar com o outro, 
num processo de aceitação e rejeição ao mesmo tempo. Isto significa que é um pro-
cesso de reconhecer-se e ser reconhecido também.

Segundo Bernd “a consciência de si toma sua forma na tensão entre o olhar 
sobre si próprio - visão do espelho, incompleta e o olhar do outro ou do outro de 
si mesmo - visão complementar” (2003, p.17). Essa identidade estabelecida a partir 
de comparações com outras identidades, se dá por meio de um processo relacional, 
dependente de algo de fora, as diferenças entre essas identidades são ressaltadas. 
Esse processo pode tanto dizer o que a identidade é, quanto o que ela não é, e ao 
mesmo tempo classificar quem está fora e quem está dentro.

Uma identidade é, também, representada dentro da sociedade por meios de 
símbolos, distinções sociais e, principalmente, por meio de condições materiais e de 
poder. Há um exercício de poder sobre a constituição desta identidade bem como a 
possibilidade de constituir uma outra, pois é a partir da tentativa frustrante de cons-



20

XXVI Jornada do Gelne

truir uma identidade que nos colocamos frente a nós mesmos, surgindo conflitos 
internos nunca percebidos antes, que passam a refletir no “eu” tanto externo como 
interno, nos deixando muitas vezes a mercê do “outro”. Na obra “A asa esquerda 
do anjo” esse poder é imposto pela personagem Frau Wolf, e a consequência desta 
imposição é espelhada na vida de Gisela que relata sua problemática, partindo de 
um universo fragmentado, procurando sua verdadeira identidade. A personagem 
vive o tormento de ser vigiada e disciplinada pela avó. Há uma imposição identitá-
ria, através da qual a matriarca quer fazer repassar os costumes da família por uma 
educação rigorosa. A menina é vista como o “lado esquerdo”, de natureza estranha, 
a figura excluída por não atender às exigências dos padrões exigidos por Frau Wolf.

Considerada uma das mais prestigiadas escritoras brasileiras, com êxito pleno 
de público, a autora Lya Luft constitui um universo ficcional feito de sombras e de 
livros que vão da sugestão poética ao diálogo quase aberto com o leitor. Os temas 
são universais e pessoais, são os interesses, dores, sonhos e vivências de todos nós, 
o jogo do poder entre homens e mulheres, pais e filhos; o enigma do tempo, que a 
uns enriquece e enlouquece a outros; o tênue fio entre fantasia e realidade; a busca 
de sentido e valores para a vida.

As personagens luftianas aparecem inseridas numa família patriarcal e já defi-
nidas como perdedoras. Integradas num jogo cultural, ocupando o espaço domés-
tico como se fosse um espaço de representação, as personagens femininas estão 
ai vivendo os mais diferentes papéis que a sociedade lhes destinou, pois a casa 
surge muito mais como um palco, ao lado de outras metáforas da representação, 
como o tabuleiro, a tela, a máscara. Há nela uma dupla abrangência dos problemas 
femininos: de um lado, a relação da mulher com a sociedade, num contexto social 
e cultural, numa espécie de representação pelo direito; de outro, a relação com o 
reprimido, conflitos pessoais, com as manifestações do inconsciente, numa espécie 
de representação pelo avesso.  
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Gisela ou Guísela? A Identidade como sentimento de 
construção

Os conceitos de identidade e alteridade apresentam uma estreita ligação: en-
tre eles existe uma relação de reciprocidade. Do mesmo modo que a noção de al-
teridade se constitui só a partir de um marcado “eu”, a mera presença do outro 
diferente de mim, dá que pensar sobre as condições desta minha identidade, assim 
é possível conceber o ser fora das relações que o ligam ao outro. O olhar do outro 
em referência ao sujeito interfere no conceito da própria identidade, sendo que 
esta confrontação com a perspectiva exterior provoca o posicionar-se do “eu”. As 
circunstancias de viver num contexto cultural distinto duplicam esta experiência, ao 
encarar os traços comuns externos, acrescenta-se a percepção do próprio código 
coletivo, pouco percebido no seu ambiente originário.

Essa construção da identidade, por meio de um convívio dinâmico com a alteri-
dade aparece tematizada na obra “a asa esquerda de um anjo” de Lya Luft. No tex-
to, a personagem Frau Wolf descobre-se como parte de uma unidade cultural por 
ocupar certa perspectiva, distinta ao seu redor. A matriarca manifesta a identidade 
homogênea, representada a partir de fatores tangíveis na vida cotidiana. Questões 
aparentemente banais como a forma de sentar-se e até mesmo brincadeiras das 
crianças dão ocasião à reflexão sobre estes códigos. O conceito de diferença, partin-
do da negociação subjetiva da identidade, entra no texto junto às visões totalizado-
ras dos outros que são brasileiros. A reivindicação da pluralidade cultural, aceitando 
as condições individuais, encontra-se representada no texto pela personagem nar-
radora Gisela que, contra as frustrações de uma família que está destinada a aceitar 
todas as decisões impostas por Frau Wolf, representante de uma visão etnocêntri-
ca. Gisela representa dentro da família Wolf o elemento heterogêneo, tomada como 
impura. A identidade de Gisela é construída sob o signo da ambiguidade, reunindo 
uma identidade alemã sob uma identidade brasileira. O próprio nome da perso-
nagem revela esta ambiguidade, visto que é pronunciado de duas formas: Gisela, 
para os brasileiros e Guísela para Frau Wolf, que insistia na pronuncia alemã. E aí a 
narradora se indaga sobre a sua verdadeira identidade, Guísela ou Gisela? Alemã ou 
brasileira?
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Nem nome certo eu tinha. E as coisas, as que pensava e sentia, em que 
palavras expressá-las: em alemão ou português? (LUFT, 2005, p. 25).

A narradora, durante vários trechos na obra, declara sua revolta por não poder 
ser realmente quem queria. Toda vez que ela sente-se mais próxima da identidade 
brasileira, no contato com sua mãe, é desviada por sua avó que tenta a todo custo 
impor a identidade alemã.

A obra é dividida em seis capítulos, assim distribuídos: O exílio; O anjo; As se-
mentes; A rainha da neve; O peixinho dourado e O parto. No primeiro capítulo inti-
tulado de “O Exílio”, a narradora inicia o texto com uma espécie de flashback, retor-
nando ao tempo em que tinha sete ou oito anos. A personagem principal, Gisela, se 
apresenta como uma figura excluída, um corpo estranho, tomada como diferente 
da família alemã, a qual é comandada por uma matriarca forte, sua avó Frau Wolf. 
Gisela, tida como o patinho feio da família, sente-se diminuída diante de Anemarie, 
considerada a neta predileta de Frau Wolf.

Esta posição ocupada por Guisela reflete pela negação de suas potencialida-
des e exaltação das de sua prima. Primeiro pela hierarquia da etnia, pois Anemarie 
representa a cultura alemã, pura capaz, superior e, segundo, pelas características 
físicas, em que a perfeição de Anemarie desloca Guisela, “a imperfeita” daquele 
contexto familiar. Para Rocha (2004) esse choque gerador do etnocentrismo nasce 
da constatação das diferenças. A diferença passa a ser ameaçadora na medida que 
interfere na identidade cultural. Esta negação de reconhecer e aceitar as diferenças 
é que torna Frau Wolf a geradora das frustrações vividas pela personagem Gisela. A 
verdadeira Frau Wolf é aquela considerada imaculada. Esta, de origem alemã, deixa 
seu país, para viver em outro território, o Brasil. A matriarca vem representar a figu-
ra do colonizador europeu, impondo a sua cultura etnocêntrica, sua superioridade 
sobre o outro. Esta é a maneira de preservar, mesmo distante do continente euro-
peu, os costumes, a cultura e a língua de seu país de origem.

Essa atitude etnocêntrica reveste-se de um caráter destrutivo, que tem o intui-
to de aniquilar outros povos que não seja o seu, que é considerado o melhor, supe-
rior. Segundo Rocha “a sociedade do “eu” é representada como espaço da cultura e 
da civilização por excelência. É onde existe o saber, o trabalho, o progresso. A socie-
dade do “outro” é atrasada. É o espaço da natureza. São os selvagens, os bárbaros. 
São qualquer coisa menos humanos, pois, estes somos nós” (2004, p.9).
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Nesse contexto, a personagem Gisela vive o tormento de ser vigiada e discipli-
nada pela avó, que a considera o elemento heterogêneo, tomada como impura. Isso 
se dá pelo fato de Gisela ser fruto da junção de sangue de diferentes raças. A mãe 
de Gisela é brasileira e casada com o filho de Frau Wolf. Esta união nunca foi aceita 
pela matriarca, tendo em vista a contaminação pela mistura de dois povos diferen-
tes. Tratava-se do rompimento da cultura homogênea, defendida e preservada por 
Frau Wolf.

Assim, o mundo infantil, de criança, se apresenta para a personagem narra-
dora como uma espécie de prisão, tolhendo a sua liberdade. Essa situação foi aos 
poucos se transformando em um grande cenário em que todos deviam atuar se-
gundo os papéis já definidos pela matriarca. O jogo de máscaras começa a se fa-
zer presente no cotidiano das personagens da família. Esse jogo de representações 
obedece a uma lógica construída pelas relações de poder. A figura de Frau wolf é a 
representante da cultura civilizada, e segue uma visão etnocêntrica.

Assim, é possível afirmar que as relações de poder estão presentes e interfe-
rem na construção da identidade do outro. Se lhe são negadas as suas caracterís-
ticas positivas e impostas outras, como se constituir como tal? O que ocorrerá é o 
doloroso processo de assimilação e de adaptação, e a convicção de que o forte sem-
pre dominará o fraco. Essa sensação nos remete a questão dos estrangeiros que, 
por não estarem em seu país de origem sentem-se desambientados. Mas como 
Gisela pode se sentir estrangeira em seu próprio país? Esta situação é invertida, 
no sentido de que Frau Wolf é a estrangeira, se pensarmos na questão territorial, 
porém por impor seu poder, sua cultura etnocêntrica, os outros é que vão se sentir 
estrangeiros.

Outro fato intrigante na obra que Gisela nos chama a atenção é o anjo do jazigo 
da família wolf, pois este também reúne o traço da ambiguidade: moça ou rapaz? E 
aí, acrescenta-se a indagação sobre a sua verdadeira identidade: Gisela ou Guisela? 
Alemã ou brasileira?

No segundo capítulo “O anjo”, a narradora fala da tentativa de se libertar atra-
vés do parto. Parto sem sangue, através do qual a narradora poderá parir a sua 
verdadeira identidade, como forma de libertação. É extremamente singular no ro-
mance, como a gestação e o parto da narradora estabelecem relações com o social 
e com o inconsciente. Gisela se engravidara de repressões, a concepção e a gravidez 
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são substituídas pela ameaça e instalação de um verme ao seu ventre, que se faz a 
partir das repressões feitas a sua vida instintiva de infância, e da descoberta da vida 
adulta da mulher.

 Percebe-se na obra, a questão da identidade construída através de um simu-
lacro, já que tudo era devidamente planejado, até os mínimos detalhes, para que 
nada saísse do lugar “certo”. Percebemos isso quando Gisela e a mãe, que quando 
estão a sós, retiram as máscaras de suas identidades construídas sobre o signo da 
opressão e sentem-se mais a vontade uma com a outra, afinal compartilham dos 
mesmos sentimentos, como se pode observar na seguinte passagem:

Tudo precisava ser recomendado, ensaiado, mil vezes lembrado: gestos, 
expressões, linguagem, tudo falsificado na montagem daquele teatro 
em que se fraudava, até o menor resquício, a nossa identidade.
Longe dela, no entanto, não éramos tão severos. Especialmente se meu 
pai viajava ou quando não vinha almoçar em casa, era delicioso conviver 
com minha mãe. Falávamos à vontade na mesa, ríamos como duas me-
ninas (LUFT, 2005, p.36).

Assim, as personagens da obra, entre elas, e principalmente Gisela, simulam 
uma identidade que não lhes pertencem. Hall (2015, p.12) explica que “O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contradi-
tórias, empurrando em diferentes direções”. É o que acontece com a personagem 
Gisela, que está a todo tempo, forjando uma identidade que não é sua, não lhe 
pertence. No eixo familiar Wolf, Gisela é a canhota, sem nome e identidade certa, 
sempre a esquerda, o patinho feio dessa família.

Assim, Gisela, sem rumo, sem perspectiva, mostra-se ambígua na formação 
de sua identidade, pois ora articula uma identidade forjada pela família wolf, ora 
articula uma identidade brasileira, sem máscaras e, conquistada pela proximidade 
com a mãe.

No capítulo seguinte, “As sementes”, Gisela mostra-se fascinada pelo porão da 
casa de Frau Wolf, que vem representar, com suas velharias, um lugar marginal, que 
atrai a personagem. Por sentir-se deslocada daquele mundo, Gisela se apega ao que 
lhe é estranho, desconhecido. O porão representa a possibilidade do contato com 
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o que está a margem, desprezado. Mais uma vez a personagem busca entender 
sua identidade, procurando se aproximar daquilo que parece estranho aos outros, 
assim como a mesma.

O quarto capítulo “A rainha da neve” desencadeia-se com a descoberta do ro-
mance Anemarie e tio Stefan. A traição de Anemarie, a neta predileta, põe a baixo 
toda a pose familiar, desmascarando as falsas identidades construídas pela imposi-
ção de Frau Wolf, conforme se verifica na seguinte passagem:

O que aconteceu com Anemarie provou que “família” era apenas um 
nome, baile de máscaras, talvez sobretudo uma aflição. […]
Desde aquela hora fomos sombras apartadas, esquivas, suspeitando 
umas das outras: este teria sabido? aquela teria adivinhado? algumas 
outras teriam sido cúmplice da trama, da ignominia, da traição? (LUFT, 
2005, p. 67).

A partir deste momento, com a decadência de Frau Wolf, as traições familiares 
passam a integrar a cultura do outro (no caso a brasileira), numa dialética que abre 
espaço para a heterogeneidade. Frau Wolf decreta, através de sua voz, a morte de 
tio Stefan e Anemarie, exigindo que não se falasse no nome de ambos em sua pre-
sença. Até o fim, a matriarca se mantém distante e fria.

No romance aparece a figura de Léo, o namorado da narradora, que faz com 
que Gisela recupere o sentimento de sua identidade, sentindo-se mais à vontade.

Ele me fazia recuperar algo de minha identidade, nem brasileira, nem 
alemã, eu era eu; nem destra, nem canhota, o que importa isso? Ele per-
guntava dando risada. Eu me surpreendia a pensar, ele é o sol da minha 
vida. […] a sensação de ser amada, de estar no lugar certo, o lugar junto 
dele (LUFT, 2005, p. 71).

Este momento vivido por Gisela, é um momento de liberdade, em que ela po-
dia ser ela mesmo, sem interferência de sua avó. Porém, logo isso passa, pois de-
sencadeia-se uma série de mortes em sua família, a começar pela sua tia Helga e 
depois sua mãe. Essas perdas abalaram-na de tal forma que acabam enchendo-a de 
dúvidas, inquietação e distanciando-a ainda mais de Léo, pondo fim a este roman-
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ce. De certa maneira, Gisela acaba adquirindo o comportamento de uma boa dona 
de casa, seguindo os passos da mãe.

No próximo capítulo, intitulado “o peixinho dourado”, a narradora sente que 
é preciso expulsar de si a culpa, o medo, a solidão e uma série de sentimentos ne-
gativos construídos sob uma identidade imposta pelo rigor familiar. Gisela pensou 
durante muito tempo que a salvação seria assumir a identidade imposta por Frau 
Wolf, transformando-se numa figura dura e seca. E ai, ela coloca que talvez a sal-
vação da família poderia estar no elemento que permanecia recalcado no porão, 
aquele lugar que tanto a atraía, mas que não fora capaz de descobrir o porquê.

Anemarie, o peixinho dourado da família, volta acometida pela doença, mos-
trando sua decadência. A matriarca permite sua volta para aquela casa, porém con-
tinua rígida e não se mostra nem um pouco abalada com tudo o que ocorrera, nem 
mesmo com a morte da neta. Mesmo diante da fragmentação familiar, Frau Wolf 
parece imbatível, dando mostras de que continua como matriarca de uma família, 
mesmo que esta agora se constitua em pedaços.

Gisela reflete sobre o fato de durante toda a vida os componentes da famí-
lia wolf terem obedecido à matriarca, comportando-se como animais domésticos. 
Suas recordações mais uma vez trazem de volta o conflito identitário.

O sexto e último capítulo, “O parto”, é o desencadeamento da história, pois 
o parto finalmente acontece. Na verdade, o que foi parido? O casarão da família 
Wolf era uma espécie de exílio, do qual a baronesa só saiu depois de morta. Muito 
próxima da morte, Frau wolf desiste da farsa, deixando cair as máscaras. Mesmo 
depois de morta, a matriarca exigia o purismo da língua alemã, não admitindo que 
se taxassem hinos ou que se fizessem sermões em outra língua. Após a morte dos 
familiares, a casa dos pais torna-se o lugar de exílio para Gisela. Contudo, ela conse-
gue num processo simbólico, parir e, a partir disso, conquista a liberdade.

A criação literária está aí, metaforizada na atmosfera de sofrimento do parto, 
de um parto que se realiza pela boca- lugar da articulação da linguagem- numa 
metáfora de que só dando à luz a linguagem ela poderá se libertar das repressões 
sofridas. O parto é uma explosão de vida e de linguagem. O nascimento de seu 
habitante, um grande verme, sem olhos, sem nariz, sem feições, é um encontro da 
narradora com a sua própria identidade.  O romance é um ritual de purificação, de 
exorcização das perdas da narradora:
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Terei coragem de num ritual último, abrir a boca como nunca abri as 
pernas e parir minha purificação? (LUFT, 2005, p. 30).

O desejo inconsciente está ai, esboçado grotescamente na simbologia falida do 
verme e nesse parto que se fez pela boca. Assim, nesse romance, a autora Lya Luft 
reflete uma série de fatores que se desencadeiam na busca da identidade. A traje-
tória descrita pela personagem narradora remete representações que simbolizam 
fatos da história da formação nas nações. Esse processo que se dá, muitas vezes, 
através do conflito, da exclusão, do massacre, da intolerância, nos concerne uma 
ampla visão de como é difícil a definição e a formação das identidades de um povo, 
de uma raça e principalmente, de um ser humano, individualmente.

Considerações finais

As constantes mudanças ocorridas na sociedade atual vem interferir fortemen-
te na construção da identidade dos sujeitos, principalmente daqueles que vivem à 
margem, exilados. São sujeitos que, por diversos motivos, fogem do padrão ideali-
zado pela sociedade capitalista atual e por isso são condenados a viverem afasta-
dos, discriminados e exilados num mundo de frustrações, insegurança e abandono. 
Disso decorre do convívio conflituoso dos seres humanos. Cada dia que se passa 
fica mais difícil a convivência com o outro, que passa a ser visto como estranho, o 
estrangeiro, o desconhecido.

Essas relações são evidenciadas na obra “A asa esquerda do anjo” de Lya Luft, 
em que a personagem narradora representa a figura do sujeito marginal. Pela con-
dição de mulher e papel estrangeira, Gisela conta a sua vida pelo prisma do exílio. A 
narradora conta a história das mulheres de sua família, são histórias marcadas pela 
derrota, pelo fracasso. A começar pela sua, uma garota que desde menina, até a 
vida adulta, vive o tormento de ser vigiada pela avó. Gisela não consegue encontrar 
sua identidade, pois a todo tempo, sua avó a proíbe de experimentar, de errar, de 
viver emoções e experiências que deveriam fazer parte de sua vida. Seus passos são 
controlados e manipulados ao ponto desta se exilar, se condenar por fazer parte da 
família Wolf. Gisela começa a perceber que não é apenas ela finge e começa uma 
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busca incessante por sua identidade e no final do romance consegue, a partir do 
parto pela boca, parir sua identidade.

A obra de Lya Luft vem revelar-nos os conflitos existentes para se chegar a 
definição de uma identidade. São muitos os fatores que influenciam nesta constitui-
ção, dos mais variados tipos. Tudo isso faz parte de um processo caracterizado pela 
mistura, aceitação e/ou negação e adaptação de diversas raças, gêneros, etnias, cul-
turas. São personagens que desfrutam de condição de estrangeiros e reconhecem 
essa condição, mas que não tentam mudar a sua situação, assim são os exilados, os 
estrangeiros.
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Cada autor, cada indivíduo fundamentalmente, sente, experimenta e exprime 
à realidade que o circunda à sua maneira. Mesmo que o contexto motive determi-
nados temas, o tratamento dado a ele, e até a recusa deles, denúncia uma postura 
diante da história que é comprometida ideologicamente. Alguns preferiram incorpo-
rar a História à sua Literatura, outros através de sua Literatura gostariam de mudar 
a História, ambos porém, estão condicionados historicamente e refletem posições 
resultantes de um meio cultural específico. Segundo Lima (1966, p. 13), no século 
XX há uma crise da criação, sempre houve dilemas, mas neste momento há uma 
crise existencial para a obra e seu feitor. A arte contemporânea existira “sob o signo 
da transitoriedade”. O que acabaria dificultando o  trabalho do crítico na busca por 
precisão em seus julgamentos. Para ele, não podemos nos afastar do homem em 
sua ambiguidade fundamental, “de criatura que, condicionada, projeta e que proje-
ta condicionada” (LIMA, 1966, p. 30). Ou seja, mesmo mediante condições que nem 
sempre fomentam uma possibilidade de projeção para além do seu lugar, o homem 
projeta, e esse resultado, mesmo desejando ser outro, também é pertencente a um 
lugar, a um tempo. 

No século XX em Potugal, a necessidade de tratar problemas nacionais, me-
diante o contexto repressivo e de insucesso econômico, não enquadrava a literatura 
desse período como um produto unicamente português. Segundo Mário Dionísio 
(apud NEVES, 2010, p. 206), “tanto nos campos como nas cidades existe assunto 
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para nos dar uma obra tipicamente nacional e simultaneamente de interesse uni-
versal, apresentando-se desta maneira o aspecto nacional de problemas gerais”. 
Nas palavras de Rodrigues (1994, p. 150), “um grande escritor é feito de resíduos 
múltiplos”, admitindo-se tal informação aliada ao contexto português, partilhamos 
do caráter universalista que a sua literatura apresenta mesmo em se tratando de 
questões particulares. Afinal, sua narrativa expressa, dentre outras temáticas, as 
“anormalidades” do ser humano e de suas relações, na contestação de um mundo 
que produz, ele mesmo, estas distorções.

Várias obras de Rodrigues foram marcadas pela atmosfera de opressão do re-
gime salazarista, nesse sentido, sua obra busca uma libertação social, individual e 
coletiva, o que não excluiu temas poéticos como o Amor, o autor se dizia um “co-
munista humanista” que pregava a gentileza e a liberdade. No início de sua carrei-
ra literária já se vê o cosmopolitismo e a tendência existencialista o diferenciando 
dos Neorrealistas, suas obras são marcadas por temas como a condição humana, 
a solidão, a inadequação, frustração, covardia, o caos social refletido no caos das 
relações amorosas, o “donjuanismo” masculino e feminino, o amor, o erotismo, etc. 
O que pesa decisivamente é o referente histórico e a própria experiência do autor 
que desde cedo militou na oposição ao Estado Novo.

Segundo pesquisa organizada pelo Museu do Neorrelismo (2009), as persona-
gens na obra de Rodrigues são construídas num contexto de bloqueio individual e 
social. Ainda segundo essa pesquisa,

‘Na maioria dos exemplos, a personagem que mais nitidamente faz a 
experiência concreta, existencial e reflexiva, do bloqueio, é uma perso-
nagem feminina’, não apenas porque no autor o feminino sempre foi 
uma temática constante, velada entre o amor, o desejo e a morte, mas 
porque socialmente ocupa, à época, um lugar de subalternidade social e 
de supressão e obliteração como pessoa. Desde o início da sua escrita, 
o universo feminino tem sido revisitado com múltiplos olhares por Ur-
bano, através das inúmeras personagens que imagina, sonha e constrói, 
sempre sob diferentes nomes, como se cada mulher fosse única: Lúcia, 
Lina, Mari-Sol, Elisabeth, Madeleine, Ana Maria, Maria, Maria do Amparo, 
Mariana, Juliette, Mari-Paz, Françoise, Cécile, Luzia, Soledad, Pilar, Ester, 
Paola, Rosário, Teresa, Beatriz... Como se procurasse o entendimento, a 
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descoberta de uma outra ‘metade’ que, ao mesmo tempo, é sua e foras-
teira; o corpo como segredo, não num desvelar gratuito, mas modo de 
alcançar o mistério último: a (re-)criação estética de si mesmo e da sua 
obra. (SANTOS, 2009, p.22)

Essa citação condensa bem o modo como Rodrigues trata o feminino em suas 
obras, sempre numa espécie de encantamento do que lhe é diferente, as mulheres 
trazem uma força e poder que as diferem dos homens nas narrativas. O empenho 
do autor na defesa das classes oprimidas se estende à causa das mulheres no sécu-
lo XX, pois ele acreditava que todos teriam igual direito à liberdade, assim como às 
oportunidades. Além da defesa da liberdade erótica visto que, segundo o próprio,

a reclamação da liberdade erótica não me parece que de algum modo 
tenda a degradar a vida, conquanto possa dessublimizá-la e do mesmo 
passo desmistificá-la, precisamente no propósito de a tornar mais lúcida 
e mais generosa. Afigura-se-me que na contestação de todas as prepo-
tências firmadas em preconceitos, em princípios estabelecidos aprioris-
ticamente, há sempre um nexo muito íntimo entre a reivindicação da 
liberdade erótica, da liberdade no trabalho e da liberdade política. (RO-
DRIGUES, [19--], p. 253)

Rodrigues entrelaça as questões que tem como elo a busca pela liberdade, se-
jam elas questões de gênero, questões políticas ou sociais. Ele enxerga na liberdade 
da mulher, a liberdade para todos, como um ideal maior a ser ganho pela coletivi-
dade através da individualidade. Em toda sua obra temos o tratamento de grandes 
motivos comuns à humanidade, individualizados em temas, situações e persona-
gens específicos. Na busca de uma forma realista de escrita, Rodrigues afirmou em 
entrevista,

Sempre me preocupei muito com a questão formal e essa preocupação  
foi sempre crescendo. Procurei arranjar novas formas de narrar, formas 
mais expressivas. Desde cedo, dei-me conta que era impossível escrever 
à Balzac, que havia uma escrita naturalista que tinha de desaparecer, 
pois ela já estava feita e bastante bem feita por outros há muito, e era 
legítimo procurar processos novos para comunicar uma realidade. (RO-
DRIGUES, 2010, p.96-97)
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Acreditamos na legitimidade dessa busca tanto na escolha dos temas, quando 
na construção formal das narrativas que vimos expondo até agora. Esperamos con-
ferir ainda mais verdade a esta premissa do autor, através de nossa pesquisa. O pri-
meiro conto que vamos analisar aqui é parte do primeiro livro de ficção publicado 
por Urbano: A porta dos limites (1952). No prefácio da terceira edição,  temos uma 
bela análise da obra feita por Armando Ventura Ferreira, ele observa três pontos 
importantes,

a unidade da coletânea, em que a quase totalidade das peças possui 
elevado nível literário. Segundo, a unidade temática, devida ao fato de 
as personagens intervenientes nas histórias serem de preferência per-
sonagens artistas ou afins. [...] Terceiro, porque os ambientes em que 
as histórias decorrem correspondem inteiramente a essas personagens. 
[...] Com efeito, a impressão se nos insinua de que em cada história há 
uma personagem própria, exata, para um ambiente dado e que um diá-
logo se trava entre a personagem e o ambiente. (1970, p.30-31)

Buscaremos evidenciar estes aspectos na análise do conto em questão, no en-
tanto, deixamos claro que nosso estudo não tem como foco os elementos da nar-
rativa e sim o modo como os temas são construídos através destes elementos. Este 
livro, para nós, é um dos mais bem construídos de Rodrigues. Para analisar o modo 
como a mulher é tratada nas narrativa dele, escolhemos dois contos: Palavras do 
tempo incerto e A porta dos limites. 

Palavras do tempo incerto se passa em Perugia, uma cidade italiana, um cen-
tro universitário. A estória gira em torno de três personagens principais, o narrador 
que não tem nome, Lúcia e Juan Romero. A primeira fala de Lucia foi, “o segredo das 
Madonas de quinhentos é o problema da mulher: é a maternidade.” (RODRIGUES, 
1970, p. 49) Essa consideração inicial será também uma espécie de mote para estó-
ria de Lucia. O narrador nos conta que ela e Juan Romero discutiam sobre artes e 
sobre tudo, sempre numa discordância, mas ela sempre apaixonada. Lucia afirmava 
“Não vês, Juan? Todos os valores caem dia a dia e surge a necessidade de encontrar 
alguma coisa de novo...” (RODRIGUES, 1970, p. 50), Lucia demonstrava uma clareza 
e liberdade de pensamento, uma emancipação, não muito comum às mulheres da 
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época, desde a primeira aparição na narrativa temos a sensação de se tratar de uma 
mulher especial, diferente, que trata Juan como um parvo, tonto, mas cheia de risos 
e carinhos: “Juanito, toca-me a Serenata Espanhola”. Em todos os contos do livro, 
vimos a presença da música e de outras artes como elementos das narrativas do 
autor, seja demonstrando sua erudição cosmopolita como também caracterizando 
as personagens. Como pesquisadora de sua obra desejaria, e bom seria que, assim 
como eu o tenho feito, o leitor pudesse ouvi-las e compreender o que aqui tento 
por em palavras, no que tange à influência da canção na compreensão da narrativa. 
Enfim, temos desde a primeira obra ficcional de Rodrigues a presença da música e 
das artes em geral como elemento de valor na narrativa. 

Juan Romero era pianista, ambos estudavam e passavam os dias em Perugia 
com pouco dinheiro, mas sorvendo a vida e a cidade de todos os modos possíveis. 
Ela italiana, ele espanhol. Num dos momentos juntos, ela estava ajoelhada diante da 
imagem da Madonna delle Grazie, referência a Maria, mãe de Jesus, também uma 
mulher única. Juan pergunta se ela acredita sinceramente naquilo e prossegue,

— Sabes, o apelo  do homem para o sobrenatural é a covardia em face 
de si, do seu destino. Podem-lhe chamar “besoin d’ancrer”... O homem 
ultrapassado pelas circunstâncias.. ou o homem com medo do inferno... 
tudo é covardia..
— Nietzsche ou derivados, pois claro - interrompeu Lucia. — Cala-te. És 
um tonto.
E enfiou o braço no dele, peremptória, impondo-lhe silêncio persuasiva-
mente.
— És um mistério, Lucia - afirmei, divertido. (RODRIGUES, 1970, p. 53-54)

Rodrigues declarava-se ateu e como sofreu influências do existencialismo, não 
existir Deus é um problema, uma falta que o homem deve preencher por si só. 
Nesse trecho temos uma constatação da inutilidade de fé no sobrenatural, vinda 
da personagem Juan Romero e uma ironia de Lucia a tal posicionamento. Num dos 
passeios noturnos intermináveis, conheceram outros estudantes estrangeiros, en-
tre eles uma suíça, Lise, que repreendeu Juan por querer parar de beber, lhe deman-
dando as seguintes palavras:
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— É preciso fazer todas as experiências, para se viver. Seja ingênuo, seja 
homem: beba. Está-se hoje embriagando, com amanhã poderá ser ad-
vogado, professor ou marinheiro, para saber o que isso é, para entender 
os outros e para se entender a si, para se poder realizar. Eu só posso me 
realizar em tudo, em mil vidas. (RODRIGUES, 1970, p.55)

Mais uma mulher com discurso libertário, de uma filosofia de vida sem limites, 
não esqueçamos o título do livro (A porta dos limites), que deseja experimentar 
tudo e que explica da necessidade de legitimar a vida através da experiência, dar 
sentido a ela através do conhecimento, como também ironizar a figura masculina, 
“seja ingênuo, seja homem: beba.” Naquele ambiente todos buscavam uma liberta-
ção longe de seu país, o que poderia denotar que não sentiam-se libertos assim de 
tudo, afinal, não conseguiram suplantar as questões locais, nem as pessoas, em fa-
vor de sua filosofia libertária. Todos precisavam de um outro ambiente para serem, 
de fato, outros. Com exceção de Lucia, perfeitamente livre em seu país, defensora 
de sua arte e de sua história.

Passam-se dois meses, o narrador reencontra Juan Romero e insiste em saber 
de Lucia, a resposta dele foi:

— Engravidou, sabes. Tentei fazer-lhe um desmancho. Mas não conhe-
ço aqui ninguém. Os médicos recusam-se... Vou-me embora. Não quero 
estragar minha vida.
— Ainda gostas dela?
— Não se trata disso. Não quero estragar a minha vida, já te disse. Se 
não queres perceber, não me interessa.
Calei-me. [...]
— A minha vida é a liberdade absoluta de mim: quero ser uma tangente 
a todas as criaturas e a todas as coisas; sentir-me todos os dias novo 
e antigo, o meu passado que não renego e a aventura que vai nascer; 
construir-me dia a dia, escolher-me; a minha vida é a música e nela não 
cabe a sujeição a coisa alguma, o respeito por nada: tenho de me cum-
prir, ainda que não encontre assim a felicidade, uma limitada migalha de 
felicidade...
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Para mais — continuou, encarando-me e elevando a voz —, se alguma 
vez me casasse, seria com uma espanhola. Com uma rapariga que nin-
guém houvesse tocado nem com as pontas dos dedos.
Já não era o delicado artista “europeu” que se desenhava contra o céu 
anilado no retângulo da janela: era o árabe, o mistério, o andaluz bár-
baro e instintivo, o “homem” - “nobre”, exigente, egoísta. (RODRIGUES, 
1970, p. 64-65) 
 

A crítica feita pelo narrador é bem direta: o que antes era pianista, dado às 
sensibilidades da música e das artes, agora se mostrava covarde e egoísta, abando-
nava uma mulher grávida simplesmente pelo ideal de liberdade absoluta; é interes-
sante observar que, mesmo Urbano sendo um defensor da liberdade na sua vida 
e nas suas narrativas, nesse momento a liberdade a qualquer custo é duramente 
criticada, tanto que ele define essa atitude como uma ação de “homem nobre”, as-
pas usadas para não conferir uma definição absoluta, mas para criticar a postura 
de muitos homens na época. Imaginamos que tal ação deveria ser mais comum do 
que imaginamos, e todas baseadas no mesmo machismo da personagem, afinal 
ele só se casaria com uma mulher intocada e da mesma nacionalidade, quase uma 
xenofobia.  Nesse caso, a mulher é inteiramente desvalorizada, mesmo se tratando 
de uma mulher linda e inteligente, como o narrador descreve.  O narrador procura 
Lucia, relata que ela tentou suicidar-se e pensa nas palavras dela, “Mas não era ela 
que falava, não é ela que fala, é a época, somos todos: Lucia era uma esperança e 
tornou-se uma dor, uma pequena dor pessoal, sem palavras... Nem as do tempo...” 
(RODRIGUES, 1970, p. 67). A crítica se estende à sociedade como um todo, a mulher 
nesse caso é vítima de um preconceito generalizado que a reduz a quase nada.

O narrador volta a procurar Lucia e a encontra  serena e com seu sorriso enig-
mático,

Empurrava um carinho de criança pela Rua del Tempio, quando nos 
vimos.
— Parece com o pai, não achas?
— Sim...tens razão...
Fiquei atrapalhado.
— Podes falar do Juan, se quiseres, estou cicatrizada. Quando olho 
para o garoto penso que o Juan não tem importância e ao mesmo tem-
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po tem: foi a desilusão... e foi a vida, a semente.. Hoje penso por mim: 
depois de uma experiência é que são nossas as palavras e é nosso o 
que se sabia de cor. 
Eu renasci. O resto não me importa. Tenho o Gionannino... Há de ser 
lindo, não achas? [...]
— Disse-te uma vez (recordas-te?) que o segredo das madonas do “Cin-
quecento” era o nosso problema: a maternidade... (RODRIGUES, 1970, 
p. 69)

Lucia olha para o passado com outra perspectiva e nos traz uma bela consta-
tação: depois da experiência vivida é que as palavras e o conhecimento são, de fato, 
nossos. O narrador retoma a fala inicial sobre a maternidade, experiência também 
redentora para Lucia, afinal, tendo seu filho, renasceu. Por fim, o último diálogo de-
les também é, para nós, digno de apreciação,

— Lembras-te da “Madonna delle Grazie”, quando vocês me viram a 
rezar?
— Pois lembro. 
— Agora sei.. Acredito. É preciso realmente estender as mãos para o 
céu, ainda que se recolham vazias. (RODRIGUES, 1970, p.70)

Ou seja, é preciso ter esperança mesmo diante do absurdo da existência. Ro-
drigues sempre deixou clara a influência de André Malraux, Camus e Sartre em sua 
obra, e acreditamos que nos primeiros livros que publicou é onde melhor se perce-
bem tais influências. Segundo análise de Armando Ventura Ferreira, no prefácio da 
terceira edição, já citada por nós, “uma mulher que enfrenta corajosamente a vida, 
como Lucia, redime o universo subdesenvolvido em que nos movemos, por força 
da sua condição de mulher, primeiro, depois por força da sua condição de indiví-
duo.”(1970, p. 16-17) 

O próximo conto que vamos analisar é “A porta dos limites”, conto que deu títu-
lo ao livro; ele fala da história de Mariana, uma portuguesa que resolveu ir estudar 
na Sorbonne em busca de uma liberdade absoluta. Renegava as regras, vivia uma 
vida boêmia e cheia de casos com estrangeiros. Ela adorava as palavras, os versos 
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e a bebida. Considerava a maioria das pessoas medíocres, frequentava clubes exis-
tencialistas,

Dançava, deixava-se apalpar. Jantava com um e com outro. Consulta-
vam-na sobre poesia: acabavam por dormir com ela, naturalmente. Mas 
para Mariana não era natural, não podia ser: era simultaneamente de-
licioso e turvo, sombrio, ousado; O tempo desaparecia: as luzes ruíam 
como um castelo falso: ficava a desordem, a esquisitice do pecado, o va-
zio — e uma liberdade pesada, um grande espaço escuro cheio de gritos 
que era preciso viver. (RODRIGUES, 1970, p. 245)

Rodrigues, em suas primeiras obras, retratou bem a vida dos portugueses lon-
ge de sua terra natal, é comum observar personagens nessa situação. Ele traz o 
problema do atraso de Portugal, que empurrava as pessoas para outros países, ao 
mesmo tempo em que evidencia a impossibilidade desses desprenderem-se  de 
suas raízes lusitanas. E como tal contradição se configura como um espaço nunca 
preenchido, independente das experiências vividas. Será assim com a personagem 
deste conto, assim como será de outros tantos. Uma outra questão interessante a 
ser observada nesse trecho, é o peso da liberdade, assim como no conto anterior, 
essa liberdade tem um preço, e bastante alto para as mulheres. O autor disse em 
um documentário chamado “Memória das palavras” (2009), que a sua paixão pela 
liberdade tem a ver com o Existencialismo e com a descoberta de que a liberdade 
pode ser angustiante porque temos muitas possibilidades de escolha e somos res-
ponsáveis por elas. Mariana sofre essa angústia em seu “castelo falso”.

Em um dos muitos encontros ela sente algo estranho, como uma espécie de 
intuição e resolve ir embora do quarto onde estava com um rapaz, até então fran-
cês. Nesse momento ela ouve: “desta vez em português de lei, como os sons bem 
destacados, ao modo de quem se despeja no Bairro Alto, ordeiramente, em noites 
de sábado: — Sua puta!... ”(RODRIGUES, 1970, p.248).  Nesse momento a persona-
gem entra em desespero, sente vergonha do escândalo, afinal, saberiam em Lisboa, 
a sua família, todos. Sentiu medo, raiva, pensou em se matar. Vejamos até onde foi o 
problema da moral da sua terra natal, pois em Paris ela poderia ser o que fosse, não 
importava o que os outros pensavam, mas em Lisboa sim. E esta era cruel,  hostil, 
segundo a personagem. Sabemos que nessa época Rodrigues estava em Paris, le-
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cionando e, de certo modo, se afastando do regime autoritário que tanto o oprimia, 
é natural que essa temática também esteja expressa em sua ficção, já que há uma 
intenção declarada de fazer da sua literatura uma arma contra o sistema, dentre 
outras coisas.

Depois dos instantes de desespero, Mariana chega a seguinte resolução,

Aquele besta, aquele tipo sem escrúpulos! Agora é que era livre, livre... 
Rompia com tudo; esquecia-os a todos, o de Lisboa, os pais, os amigos.. 
Ficava-lhe a liberdade, uma liberdade inteira!... E para quê?... O que ha-
via de fazer? Não: antes o Sena! [...] Então Mariana avançou pela  noite  
entrou no primeiro bar. Um rapaz trigueiro, despenteado e muito novo, 
sorriu-lhe. Ela sorriu também. A chuva caía, agora mais grossa, gelatino-
sa, enchendo de ranhadas a janela, cuja cortina pendia, desconsolada. 
O jazz barafustava. A espaços a porta abria-se. Entrava mais gente. Doa 
abafos escuros corriam fios de aljorfe. A vida continuava. (RODRIGUES, 
1970, p. 251)

O conto acaba deste modo, e temos mais uma vez, uma personagem feminina 
exposta a crueldades do seu tempo, vítima de homens hostis, despida de precon-
ceitos ou pelo menos em busca disso, chegando ao auge do desespero, em ambos 
os contos a ideia de suicídio as cerca, mas ressurgindo e se reinventando. As mu-
lheres, mesmo com uma conduta diferente da que se considerava correta, não é 
julgada pelos narradores, que são masculinos inclusive, pelo contrário, ele as trata 
como heroínas de seu tempo e garante finais em que elas não morrem, pelo contrá-
rio, revivem ainda melhores.

Rodrigues afirmou em entrevista dada ao Diário de Notícias, 

eu olho e olhei sempre com encantamento para a mulher. A mulher 
como amiga, como namorada, como amante. A mulher foi sempre, para 
mim, uma forma de compreender melhor o mundo, de ir às raízes da 
vida. A experiência da mulher é, para mim, uma experiência erótica ou 
foi muito uma experiência erótica, mas algumas vezes pensei que estava 
a usar mulheres um pouco como instrumentos […] sugar tudo o que elas 
me podiam trazer de compreensão mais ampla do mundo. (2007, p.5)
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Por fim, acreditamos que cada uma personagens femininas apresentadas aqui 
confirmam o sucesso do intento do autor em possibilitar uma compreensão mais 
ampla do mundo através delas. Principalmente por se tratarem de mulheres reais 
do seu tempo, seja rica ou pobre, com nível superior ou sem terminar os estudos 
básicos, sendo inteiramente pudica ou quase uma prostituta, todas exprimem uma 
consciência plena de si e do mundo, bem como uma superação das limitações im-
postos socialmente. 

Referências

ADORNO, Theodor W. Teoria Estética. Lisboa: 70, 1982. 
______. Posição do narrador no romance contemporâneo. In: Notas de literatura I. São Paulo: 
Duas Cidades; Editora 34, 2003.
AUERBACH, Erich.  Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Pers-
pectiva, 2004.
______. Introdução aos Estudos Literários. São Paulo: Cultrix, 1970.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 9 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.
CARDIA, M. S.  O segredo de uma resistência. In: Rodrigues, U. T., Dias Lamacentos. Lisboa: Liv. 
Bertrand , 1972.
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatra: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
______. A Função da Crítica. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
GONÇALVES, Leonel.  Nos 50 anos de vida literária. In: Avante [Em linha], n.º 1511 (14 Nov. 2002)
GUSMÃO, M. – Prefácio. In: Rodrigues, U.T., Obras Completas.Vol. 2. Lisboa: Pub. Dom Quixote, 
2009.
IGREJA, Silvia de Araújo. Estórias de um escritor: “[…] é aquilo que sou de
vocação e ofício […]”. In: SANTOS, Luisa Duarte (Org.). Escrevivendo Urbano Tavares Rodrigues. 
Vila Franca de Xira: Câmara Municipal; Museu do Neo-Realismo, 2009.
ISER, Wolfgang. Os Atos de Fingir ou o que é Fictício no Texto Ficcional. In: LIMA,
Luiz Costa [org.]. Teoria da Literatura em Suas Fontes. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. v. 2. 
JAMES, Henry. A Arte da Ficção. São Paulo: Imaginário, 1995.
LIMA, Luiz Costa. Sociedade e Discurso Ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
______. Por que Literatura. Petrópolis: Vozes, 1966.
LOURENÇO, E. – O último expressionista. In: Rodrigues, U. T. Casa de Correção: novelas. 3ª ed. 
Lisboa: Pub. Europa-América, 1987.



40

XXVI Jornada do Gelne

LUCAS, I. ;  COUTINHO, I.;  ANDRADE, S.;  MOURA, C.. Morreu Urbano Tavares Rodrigues, um hu-
manista da escrita. Disponível em: <http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/morreu-o-escri-
tor-urbano-tavares-rodrigues-1602646?page=-1> Acesso em 15 de ago. 2013
LUCAS, Isabel. “Mereço amplamente o prêmio Camões”. Disponível em:<http://www.publico.pt/
temas/jornal/mereco-amplamente-o-premio-camoes5383458 >  Acesso em 20 de ago.2014
LUCAS, Isabel; SPRAGNER, Paulo. “Entrevista a Urbano Tavares Rodrigues: o Comunismo da União 
Soviética nunca mais regressará”. In: Diário de Notícias. DN Artes (26 Ago. 2007)
NEVES, José. Comunismo e Nacionalismo em Portugal. Política, Cultura e História no século 
XX. Lisboa: Tinta-da-China, 2010. 
NUNES, Maria leonor. Urbano Tavares Rodrigues (1923-2013) O escritor e o cidadão. Disponível em: 
<  http://visao.sapo.pt/urbano-tavares-rodrigues-1923-2013-o-escritor-e-o-cidadao=f746254#ixz-
z3HMA215PX> Acesso em 15 de ago. 2014.
PAULOURO, Ricardo; MELO, António – “Entrevista a Urbano Tavares Rodrigues”. A23 Online. [Em 
linha]. (19 Out. 2008). Disponível em: < http://www.a23online.com/portal/?p=149> Acesso em 15 
de ago. 2014.
PAZ, Octavio. A dupla chama: amor e erotismo. Trad. Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1994.
PICCHIO, Luciana Stegagno. A lição do texto: filologia e literatura. São Paulo: Martins fontes, 1979.
RÉGIO, José. In: AZEVEDO, Cândido de. Mutiladas e proibidas. Para a história da censura literá-
ria em Portugal nos tempos do Estado Novo. Lisboa: Caminho, 1997.
RIBEIRO, Cristina Almeida. Contar o mundo, dizer o homem: notas sobre a ficção de
Urbano Tavares Rodrigues. In: Vértice, n. 109, p. 5-14, jan./ fev. 2003.
RODRIGUES, Urbano Tavares. A Porta dos Limites. Lisboa: Livraria Bertrand, 1952.
_________. Autobiografia Urbano Tavares Rodrigues: O tempo revivido, Jornal de Letras, Artes e 
Ideias, Ano XXIV, nº 898, 2-15 Março 2005, p. 44.
SAID, Edward W. Humanismo e Crítica Democrática. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
_________. Representações do Intelectual. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
SARAIVA, António José; LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. Porto: Alberto de Olivei-
ra LDA, 1996.
SANTOS, José da Cruz (org.). Urbano Tavares Rodrigues. 50 anos de vida literária. Porto: Edições 
Asa, 2003.
SANTOS, Luisa Duarte (Org.). Escrevivendo Urbano Tavares Rodrigues. Vila Franca de Xira: Câma-
ra Municipal; Museu do Neo-Realismo, 2009.
SARTRE, Jean-Paul. Existencialismo é um Humanismo. Tradutora: Rita Correia Guedes. Baseada 
na obra da edição: Les Éditions Nagel, Paris, 1970. Disponível em: <http://stoa.usp.br/alexccarneiro/
files/-1/4529/sartre_exitencialismo_humanismo.pdf.> Acesso em: 08/09/2015.
TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal. Bauru: EDUSC; São Paulo: UNESP; Lisboa: Instituto 
Camões, 2000.

http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/morreu-o-escritor-urbano-tavares-rodrigues-1602646?page=-1
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/morreu-o-escritor-urbano-tavares-rodrigues-1602646?page=-1
http://www.publico.pt/temas/jornal/mereco-amplamente-o-premio-camoes5383458 %3e 
http://www.publico.pt/temas/jornal/mereco-amplamente-o-premio-camoes5383458 %3e 
http://visao.sapo.pt/urbano-tavares-rodrigues-1923-2013-o-escritor-e-o-cidadao=f746254#ixzz3HMA215PX
http://visao.sapo.pt/urbano-tavares-rodrigues-1923-2013-o-escritor-e-o-cidadao=f746254#ixzz3HMA215PX
http://www.a23online.com/portal/?p=149


41

ComuniCação individual

A RELAÇÃO AMOROSA EM CANTARES DE SULAMITA I 

LAURA AMéLIA FERNANDES BARRETO (UERN/CAMEAM)

Introdução

O sentimento amoroso faz parte do íntimo do ser humano, uma eterna busca, 
um desejo que sempre está no mais além. Desde o início das civilizações, o amor se 
fez presente, construindo seu conceito ao longo do tempo e de acordo com como 
cada sociedade o vivencia. Dessa maneira, o conceito exato acerca do amor ainda é 
uma busca incessante, presa de nossa tentativa de compreensão, de significância e 
de conceituação.

Platão foi um dos primeiros a teorizar acerca do amor. Na obra O Banquete 
(1986), em forma de diálogo, as personagens discutem sobre esse sentimento. Para 
Fedro, uma das personagens, entre os deuses o mais antigo é o amor, sem ele não 
se produz grande obras e, que por seu intermédio, constroem-se cidades e consen-
tem-se morrer por outro “Assim, pois eu afirmo que o Amor é dos deuses o mais an-
tigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade 
entre os homens, tanto em sua vida como após a sua morte” (PLATÃO, 1986, p. 20).

A discussão é continuada, dividindo o Amor em duas maneiras: O Amor po-
pular, aquele ligado ao corpo; e O Amor celestial, um amor constante, pois se une 
ao que é constante, a alma. Nasceu da união entre a Pobreza (Pênia/Penúria) com 
Poros (Recurso/Estrategema), concedendo – e denominando-se – Eros. Por ser con-
cedido no dia do nascimento de Afrodite, Eros ama o belo. Por ser filho da Pobreza 
e do Recurso possui condição de ser pobre e indelicado. Seu destino é ser como a 
mãe, maltrapilho, e como pai, engenhoso. Não é tolo, ama a sabedoria. Eros é, deste 
modo, carência em busca de plenitude.

O Amor é concedido tanto no corpo quanto na alma. Por isso Eros cria no corpo 
o desejo sexual, sendo, também, uma elevação da alma que consiste



42

XXVI Jornada do Gelne

Em começar do que aqui é belo e, em vista daquele belo subir sempre, 
como que servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para 
todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos 
ofícios para as belas ciências até que das ciências acabe naquela ciência, 
que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça enfim o que 
em si é belo (PLATÃO, 1986, p. 48).

Para Platão (1986), o Amor não é nem belo nem bom, nem mortal nem imortal, 
mas é cede da beleza e bondade. O Amor condiciona-se pela busca incessante do 
saber, tal qual o amante ao amado. O verdadeiro Amor é desejo do Belo, do Bem, 
no entanto o sentimento amoroso possui vários graus: o grau mais baixo na escala 
do amor é o amor físico; o grau seguinte é o dos amantes que se mostram fecundos 
quanto à alma; no ápice da escala do amor, está a visão sublime e fulgurante da 
ideia do Belo em si, do Absoluto.

Ao passar do tempo, Ovídio, em seu livro A Arte de amar (2005), afirma que “se 
houvesse algum homem comum a quem a arte do amor seja desconhecida, que ele 
leia este poema e que, conhecendo-a através de sua leitura, ame” (OVÍDIO, 2005, 
p.23). O autor convida o leitor a compreender os meandros da sedução, o aperfei-
çoamento das habilidades na perícia do amor. A obra está dividida em três partes: 
na primeira, Ovídio orienta o homem a como seduzir a amada; na segunda, após o 
contato carnal, a como o homem deve manter a relação e a ternura; e, por fim, na 
terceira parte, Ovídio dedica sua atenção à mulher.

Sendo assim, o autor coloca a mulher como objeto de “caça” ao privilegiar so-
bremaneira os atributos femininos ou ao fazer com que ela finja prazer apenas para 
agradar ao homem. Ao mesmo tempo, por meio dos seus conselhos, Ovídio ensina a 
mulher a valorizar sua beleza, a conseguir o que tanto quer: o amor de seu homem.

Nesse contexto, o amor, além de teoria, torna-se tema e título, pois o homem 
sentiu a necessidade de expor seus sentimentos e anseios de maneira artística, 
dando início à arte literária. As primeiras manifestações literárias em língua portu-
guesa ocorreram na Idade Média, quando Portugal ainda estava em formação. Esse 
período é conhecido como Trovadorismo, primeiro período da história da Literatura 
Portuguesa.
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Nessa época, encontra-se a expressão do Amor cortês nas cantigas dos tro-
vadores, nos romances corteses, nas “cortes de amor”. O século XII também nos 
legou o famoso Tratado de Amor Cortês (2000), de André Capelão, que procura re-
fletir sobre o amor à maneira dos tratadistas medievais, sendo esta também uma 
importante fonte de compreensão dos novos padrões de sensibilidade. O Amor 
cortês, em suma, deleita mas faz sofrer, aprimora mas fragiliza, erotiza mas idea-
liza, educa mas enlouquece, submete mas enobrece. Capelão salienta que o amor 
espiritual, aquele divinizado, é o que deve ser cultivado. O amor físico, sexual, deve 
ser reprimido.

Stendhal (2007), para alguns considerado o inventor do amor, enumera quatro 
tipologias diferentes: o amor-paixão, o amor-gosto, o amor-físico e o amor de vai-
dade. O primeiro é o mais arrebatador, aquele guiado pelos instintos humanos. O 
segundo é um amor conforme nossas disposições, afeito às nossas necessidades, 
que não admite qualquer mácula. O amor físico é baseado nos prazeres carnais, do 
corpo. O amor-vaidade é a posse daquilo que é visto e bem visto a uma época, ‘da 
moda’. 

Para Stendhal (2007), o amor é compreensível quando examinado como uma 
doença. O amor é uma construção do sujeito, uma espécie de acometimento irra-
cional, de artifício da sua imaginação. Faz duvidar das evidencias, do aparente e 
transforma o outro, o ser amado naquilo que mais desejamos. Se queremos que o 
amado seja ingênuo, veremos ingenuidade. Esse aspecto é denominado, pelo autor, 
de Cristalização amorosa. Para o autor, o amor é sublimado, cheio de dissimulações, 
defendendo o amor difícil, que leva o ser humano a paradoxos, como raiva, dor, pra-
zer, alegria, tristeza e, mesmo assim, não deixa de ser almejado. O desejo de amar e 
ser amado tornou-se perene em nossa sociedade.

Ser amado significa ser tratado por outra pessoa como único, como di-
ferente de todos os outros; isso quer dizer que quem ama aceita que os 
amados não precisam invocar regras universais para justificar as ima-
gens que têm de si mesmos, nem suas demandas; quer dizer também 
que quem ama aceita e confirma a soberania de seu companheiro e seu 
direito a decidir por si próprio e fazer escolhas com sua própria autori-
dade (BAUMAN e MAY, 2010, p. 137-138)
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A vulnerabilidade e fragilidade de uma relação amorosa é a necessidade de 
reciprocidade. Se buscamos amor, precisaremos responder com amor. Isso significa 
que atuamos de maneira que confirmamos a realidade do outro, compreendemos, 
já que buscamos compreensão. Cada um se empenhará em ver sentido no mundo 
do outro, todavia essas realidades não serão idênticas.

Bauman (2004) afirma que essa busca pela compreensão do outro é devido a 
fragilidade das relações sociais, que a cada dia mais tornam-se comerciais e indivi-
dualistas. Neste contexto, a relação social, pautada na responsabilidade mútua, é 
substituída por outro tipo de relação, chamada, pelo autor, de conexão.

As conexões – e a facilidade de esquecer o outro, desconectar-se – é a forma 
de se relacionar na modernidade líquida. Isto é, todos podem trocar o parceiro por 
alguém melhor, evidenciando a facilidade de se desconectar do outro.

Para tentar explicar a relação amorosa, Bauman (2004) utiliza as categorias 
de Afinidade e Parentesco. O parentesco seria o laço irredutível e inquebrável, é o 
laço de sangue, aquilo que não nos dá escolha. A afinidade, por sua vez, é eletiva, 
pode ser escolhida num processo que pode resultar na firmação ou na rejeição da 
afinidade.

Até mesmo a afinidade está se tornando pouco comum, pois a liquidez de nos-
sa sociedade não permite firmar laços. Não há objetivo de fixidez. Não se arrisca 
a amar sinceramente, como Stendhal (2007) menciona, relações de não-entregas. 
Um e outro, homem e mulher, jogam, se recolhem, se recatam. Há um querer e não 
querer aparentes.

Outro autor que discorre sobre o Amor é Anthony Giddens, em sua obra intitu-
lada A Transformação da Intimidade: Sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
modernas (1993). Ele afirma que o amor romântico é algo feminilizado, que surgiu a 
partir das novelas do século XIX. Considerava-se, também, o amor romântico como 
algo eterno por meio do casamento, uma vez que a mulher encontrava seu “príncipe 
encantado”, encontrava o amor de sua vida, para a vida inteira. O sexo, por sua vez, 
ficava em segundo plano, um desvio do relacionamento “a busca do romance não 
é para essas garotas um conjunto passivo de aspirações – algum dia meu príncipe 
virá” (GIDDENS, 1993, p. 62).
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É importante salientar que esse amor romântico era característico das mu-
lheres, porém os homens não se ausentavam desta condição, ficando conhecidos 
como “sonhadores adamados que sucumbiram ao poder feminino” (GIDDENS, 1993, 
p.70). Os homens se sujeitavam a esse sentimento, a fim de usufruir dos benefícios 
da sedução. O amor romântico, invento do homem para iludir as mulheres com 
utopias – segundo o autor – influenciava o comportamento feminino, associado a 
subordinação da mulher ao lar e o isolamento do mundo exterior.

Giddens (1993) esclarece que o desejo sexual é uma necessidade tanto do ho-
mem quanto da mulher. Porém, não se há alarde quando o desejo é masculino, pois, 
assim, ele é admirado. 

Nesse sentido, objetivamos, neste artigo, analisar o sentimento amoroso ex-
plicitado no poema Cantares de Sulamita I, de autoria do escritor curitibano Dalton 
Trevisan, retirado do livro Antologia da Poesia Erótica Brasileira, organizado por Eliane 
Robert Moraes e publicado pela editora Atêlie Editorial, no ano de 2015. Sabe-se que 
o poema Cantares de Sulamita é dividido em duas partes, no entanto, a análise ora 
pretendida, irá concentrar-se na primeira parte do poema.

A relação amorosa em cantares de sulamita i – dalton trevisan

Cantares de Sulamita I, de autoria do escritor curitibano Dalton Trevisan, ecoa 
o livro bíblico Cântico dos Cânticos.  Este livro bíblico e poético descreve diversas 
interações entre Salomão, suas esposas e com Sulamita, uma dançarina, que chama 
a atenção e seduz o rei. No entanto, o texto de Dalton, tem, como sujeito do poema, 
uma mulher – Sulamita – que, com imagens lírico-pornográficas, implora amor e 
morte.

Sulamita, no poema, implora por contato. Percebe-se que, apesar de haver 
uma personagem, há um diálogo implícito, pois o pedido é àquele que desperta 
todo o ardor e a febre da paixão na personagem.

Se você não me agarrar todinha
aqui agora mesmo
só me resta morrer
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se não abrir minha blusa
violento e carinhoso
me sugar o biquinho dos seios
por certo hei de morrer

Giddens (1993) destaca que a dinamicidade da sociedade moderna acontece 
devido a vários fatores, entre eles a reorganização das relações sociais relacionadas, 
principalmente, aos aspectos da modernidade e as transformações da intimidade 
na vida cotidiana. O amor apaixonado, de certa maneira, não tem limites, nem bar-
reiras.

[...] a transformação da intimidade envolve o seguinte:
[...] a formação de laços pessoais e eróticos como relacionamentos, 
orientados pela mutualidade e de autorrevelação;
Uma preocupação com a autossatisfação [...] (GIDDENS, 1993, p. 126) 

A paixão atormenta o corpo, cheio de êxtase sexual, é o que acontece com a 
Sulamita de Trevisan:

 
estou certa perdidamente certa
se não me der uns bofetões estalados
não morder meus lábios
não me xingar de puta
já hei de morrer
 
bata morda xingue por favor
morrerei querido morrerei
se você não deslizar a mão direita
sob a minha calcinha
murmurando gentilmente palavras porcas
sem dúvida hei de morrer

No desenvolver do poema, Sulamita implora cada vez mais pela atenção do 
amado. Por vezes, suplica por qualquer contato, inclusive o contato violento – bata 
morda xingue – para aplacar a necessidade do outro que vivencia. A doçura se mis-
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tura a febre – murmurando gentilmente palavras porcas – usando paradoxos pró-
prios do amor, descritos por Stendhal (2007).

Skinner (2009) ressalva que o amor é algo positivo, que proporciona um com-
portamento de alta frequência. Esses comportamentos, quando relacionados ao 
amor romântico, com a finalidade de união permanente possui, em geral, intenções 
sexuais. No entanto, Giddens (1993) esclarece que as relações permanentes – confe-
ridas pelo matrimônio – eram consideradas o amor romântico, já o amor passion era 
encontrado fora do ambiente doméstico, separando-se o respeitável e o sexo febril. 
Dessa maneira, a divisão entre homens e mulheres era acentuada pelo sentimento 
que possuíam. O amor romântico era designado às mulheres respeitáveis, o amor 
passion dedicado as amantes e/ou prostitutas pelos homens. A Sulamita descrita 
por Dalton Trevisan foge a essa discussão. O amor expresso nos versos é mais rela-
cionado ao amor passion do que ao amor romântico, considerado feminino.

também certa a minha morte
se você não acariciar o meu púbis de Vênus
com o terceiro quirodáctilo
já caio morta de costas
defuntinha
toda morta de morte matada
 
morrerei gemendo chorando se você titilar
a pérola na concha bivalve
morrerei na fogueira aos gritos
se não o fizer

 Sulamita busca o que foi negado a mulher durante muito tempo, fugindo das 
regras sociais de respeitável ou não, a personagem se oferece ao outro, não se dei-
xando aprisionar pelas convenções, em busca do êxtase. Os versos rejeitam, tam-
bém, “a ideia da domesticidade estabelecida como único ideal proeminente” (GID-
DENS, 1993, p. 55).
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Ovídio, há muito tempo, já aconselhava as mulheres a sucumbir aos impulsos 
amorosos, propondo a busca do prazer como uma relação individual e suficiente ao 
ato sexual. Sulamita, assim como aconselha Ovídio, não teme os ‘prazeres mais fur-
tos concedidos’, adotando um comportamento epicurista, porque prioriza a busca 
de alegrias e prazeres para a vida.

amado meu escuta
se você não me ninar com cafuné
me fungar no cangote
mordiscar as bochechas da nalga
me lamber o mindinho do pé esquerdo
juro que hei de morrer
certo é o meu fim
 
te peço te suplico
meu macho meu rei meu cafetão
eu faço tudo o que você mandar
até o que a putinha de rua tem vergonha
 
eu fico toda nua
de joelho descabelada na tua cama
eu fico bem rampeira
ao gazeio da tua flauta de mel
eu fico toda louca
aos golpes certeiros do teu ferrão de fogo
ereto duro mortal
oh meu santinho meu puto meu bem-querido
se você não me estuprar
agora agorinha mesmo
sem falta hei de morrer

 
Nos versos, a personagem possui resquícios de carinho incorporados ao 

amor romântico – se você não me ninar com cafuné/ me fungar no cangote -, 
porém ela almeja ser aquilo que o amado busca, procura. O amor romântico não 
possui luxúria.
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No amor romântico, a absorção pelo outro, típica do amor passion, está 
integrada na orientação característica da “busca”. A busca é uma odis-
seia em que a autoindentidade espera a sua validação a partir da des-
coberta do outro. Possui um caráter ativo e, nesse aspecto, o romance 
moderno contrasta com as histórias românticas medievais, em que a 
heroína em geral é relativamente passiva (GIDDENS, 1993, p. 57)

O poema ora analisado vai ao encontro desta afirmação a partir do momento 
que é descrito uma mulher suplicante e desejosa pelo contato sexual. Sem pudor, 
Sulamita se coloca a disposição do outro para a realização de fantasias. Transforma-
se naquilo que o outro quer e/ou precisa. Subvertendo os valores antes apregoa-
dos, a conquista, no poema, é sexual e é realizada pela mulher. Não pela idealização 
do “príncipe encantado”, mas pelo pedido luxurioso aberto ao prazer.

se não me currar
em todas as posições indecentes
desde o cabelo até a unha do pé
taradão como só você
é certo que faleci me finei
todinha morta
 
se não me crucificar
entre beijos orgasmos tabefes
só me cabe morrer
minha morte é fatal
de sete mortes morrida
morrinha de amor é Sulamita

O amor é descrito por Stendhal como doença, pois ocasiona a cristalização 
amorosa, transforma - e ver – no seu amado as características e qualidades deseja-
das por aquele que ama. Sulamita descreve não só o desejo do outro, mas o próprio 
desejo. O outro poderá ter, com ela, aquilo que desejar, desde que ela seja, também, 
satisfeita. Nesse caso, destaca-se a “loucura” de Sulamita pela necessidade de ser 
aquilo que o outro anseia. Percebe-se, também, que o término de cada estrofe con-
figura o desejo da morte, se não for conseguido o que se pretende/deseja. E, como 
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citado anteriormente, é em nome do amor que se consente morrer pelo outro. Nes-
se caso, morrer pela ausência do contato com o outro.

Apesar de amor romântico ser considerado idealizado e respeitável e o amor 
passion ligado ao fervor sexual, somos apresentados ao amor confluente, perceptí-
vel no poema de Trevisan.

O amor confluente é um amor ativo, contingente, e por isso entre em 
choque com as categorias “para sempre” e “única” da ideia do amor ro-
mântico [...] Quanto mais o amor confluente consolida-se em uma possi-
bilidade real, mais se afasta da busca da “pessoa especial” e o que mais 
conta é o “relacionamento especial” (GIDDENS, 1993, p. 72) 

Dessa maneira, o amor confluente está preparado para manifestar preocu-
pações e necessidades em relação ao outro. É nesse tipo de amor que insere, na 
vida conjugal, o prazer sexual. Não um prazer unilateral, mas um prazer recíproco. 
Sulamita, por sua vez, implora para satisfazer o outro, mas também ser satisfeita 
por ele – entre beijos orgasmos e tabefes. Esse prazer torna-se o mantenedor dos 
relacionamentos.

O amor confluente desenvolve-se como um ideal em uma sociedade 
onde quase todos têm a oportunidade de tornarem-se sexualmente re-
alizados; e presume o desaparecimento da distinção entre as mulheres 
“respeitáveis” e aquelas que de algum modo estão marginalizadas da 
vida social ortodoxa (GIDDENS, 1993, p. 74).

É importante ressaltar que o amor confluente não possui ligações específicas 
com a heterossexualidade. É uma nuance do amor em que “a sexualidade de uma 
pessoa é um fator que tem de ser negociado como parte de um relacionamento” 
(GIDDENS, 1993, p. 74). Desse modo, o poema ora apresentado demonstra os impe-
rativos da libido, assim como a satisfação sexual da personagem Sulamita e do seu 
amado, com, em certas passagens, aspectos relacionados ao amor romântico.
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Considerações finais

A literatura, de maneira geral, por ser uma descrição da sociedade, acompa-
nhou o desenvolvimento social, o que antes eram utopias feminilizadas do amor 
romântico, passaram a demonstrar a independência e autossuficiência da mulher, 
contrapondo aos conceitos pré-concebidos socialmente. Os desejos carnais eram 
separados da vida doméstica pelo homem, separando as esposas - mulheres res-
peitáveis - das amantes e prostitutas. Esse amor carnal ficou conhecido como amor 
passion. Nesse sentido, surgiu, também, um amor que propõe uma satisfação sexu-
al de ambos os parceiros, o amor confluente.

A partir da análise do poema Cantares de Sulamita I, de autoria do escritor 
brasileiro Dalton Trevisan, podemos perceber uma diferenciação daquilo que antes 
eram retratados na literatura brasileira. É possível afirmar que o texto é marcado 
pela súplica de uma mulher pelo contato do seu amado. Essa súplica é feita por 
meio de imagens lírico-pornográfica de apelo pelo amor e morte. Dessa forma, faz-
se presente, nos versos líricos, um desejo exacerbado pelo outro e o pedido febril 
pela satisfação sexual. Sulamita transforma-se naquilo que o seu amado precisa, 
almejando a satisfação de ambos em um relacionamento carnal.

A relação amorosa contemplada no poema perpassa alguns aspectos ineren-
tes ao amor romântico, ao amor passion e o amor confluente. Em alguns versos, a 
personagem expressa o desejo pelo carinho, como também deixa explícito o desejo 
carnal, assim como mantém a vontade de satisfação de si e do outro. É importan-
te ressaltar que esse estudo tem contribuições para os estudos literários, pois o 
poema analisado possibilita uma consciência crítica acerca das relações amorosas 
intrínsecas ao ser humano.
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM A ESTRELA SOBE: 
UMA ANÁLISE DA PERSOAGEM LENIZA

ANA PAULA LIMA CARNEIRO (UERN)
MANOEL FREIRE RODRIGUES (UERN)

Introdução  

O presente artigo objetivou analisar a construção da identidade da perso-
nagem Leniza, do romance A estrela sobe, publicado em 1939, do escritor carioca, 
Marques Rebelo, pseudônimo literário de Eddy Dias da Cruz. Dessa forma, buscou 
evidenciar como o processo de construção da personagem reflete o contexto so-
ciocultural da época, e mostrar como a referida personagem pode ser considera-
da uma mulher moderna. 

Nesse contexto, vale ressaltar que tal tema não se limita a literatura da época, 
nem ao período em que foi escrito o romance. Essa mesma realidade está presen-
te na sociedade de hoje, já que existem muitas mulheres capazes de praticarem 
tais atos. Dessa forma, a temática desse artigo surgiu pelo desejo e possibilidade 
de realizar um estudo mais aprofundado na perspectiva sociocultural e literária. 
Assim sendo, por meio da referida obra, é possível observar o contexto cultural da 
época em que foi escrita, consequentimente a relação existente com a atualidade. 

Para tanto, o artigo encontra-se estruturado em quatro tópicos. No primeiro 
apresenta algumas considerações acerca da relação existente entre literatura e 
sociedade. No segundo, discorremos a respeito da mulher e sua representação na 
literatura. No terceiro, apresentamos um pouco da vida, história, obra e o estilo 
do autor Marques Rebelo; O resumo da obra e algumas considerações acerca do 
contexto sociocultural em que foi produzido o enredo. No quarto e último tópico, 
analisamos a construção da identidade de Leniza, verificando a influência do con-
texto na construção da referida personagem. 
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Literatura e sociedade

 A literatura está profundamente relacionada às práticas sociais, isso aconte-
ce porque a sociedade impõe condições e determina comportamentos. Em outras 
palavras, há uma conexão entre a obra e o ambiente em que foi produzida, dessa 
forma uma obra literária pode refletir determinada cultura. Não obstante, não 
devemos conferir valor a uma produção literária apenas observando o que ela 
revelou acerca da realidade. Essa análise não deve acontecer desassociada desses 
fatores, pois as obras literárias não são independentes dos aspectos sociais. Por-
tanto, para compreendermos um texto devemos levar em consideração a relação 
existente entre literatura e sociedade, visto que, ambas são influenciadas, con-
forme as palavras de Candido (2010), pois ele afirma que só podemos entender 
uma obra fundindo texto e contexto, levando em consideração a relação dialógica 
entre ambos, sendo de fundamental importância no processo de interpretação, 
pois o social é um elemento que desempenha certo papel na construção do texto.   

Nesse sentido, a temática abordada em uma obra literária repousa sobre um 
contexto social, mas ela não deve ser vista apenas como registradora de aconte-
cimentos ocorridos na sociedade. Pois de acordo com Oliveira (1948) apud Velloso 
(1988, p. 240) “A produção literária é um fenômeno social, [...]”, no entanto, a arte 
literária não faz um assentamento leal da realidade, visto que muitas vezes é apre-
sentada de certa maneira que a sociedade acaba se recusando em perceber como 
sendo algo real. Assim, podemos afirmar que a obra de arte é formada a partir 
do diálogo existente entre o interno (o texto) com o externo (a sociedade).  “A arte 
não só reproduz a realidade, mas dá forma a um tipo de realidade. [...]. A arte não 
obedece ao princípio da imitação da realidade estabelecida, mas ao princípio da 
negação desta realidade, que não é meramente negação, mas transposição da 
realidade [...]” (SAMUEL, 1985, p. 14). A literatura não reproduz com exatidão a 
sociedade, entretanto, faz uma representação de diversas situações que a per-
meia, sendo considerada, muitas vezes, como um elemento que contribui para 
desmascarar a realidade. Em outras palavras, a obra literária adéqua fragmentos 
da sociedade para descrever fatos que tenham valores reais, sendo que os per-
sonagens são representações das estruturas vigentes, e por isso questionam os 
papeis preestabelecidos pelo contexto social.
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Desse modo, uma obra literária não pode ser estudada por ela mesma, ou 
seja, devemos levar em consideração as bases históricas e culturais, confirman-
do a relação existente com as condições sociais da época. No entanto, estudá-la 
apenas como um reflexo da realidade não é recomendado, pois devem ser consi-
derados os efeitos da criação artística, sem que seja ignorada a conexão existente 
entre o texto e a sociedade.

A mulher e sua representação na literatura

Para entendermos a representação da mulher na literatura, torna-se relevan-
te observar todas as mudanças que aconteceram com a mulher no contexto so-
cial. Sabemos que por um grande período de tempo a voz feminina foi calada em 
relação a vários temas, tais como: sexualidade, relações políticas, como também 
no que se refere à produção de livros. Alimentava a idéia, segundo a qual a mulher 
necessitaria exercer apenas o papel de mãe, esposa e dona de casa. No entanto, 
no decorrer da história, a mulher vai ganhando mais espaço e autonomia na socie-
dade, e essas mudanças podem ser percebidas na literatura, pois de acordo com 
Silva (2012, p. 105), “A literatura dialoga com a História procurando uma aproxi-
mação ou definição de seu campo real”. Ou seja, a arte literária está intimamente 
relacionada com a sociedade.  

Sabemos que a mulher e sua representação literária sofreram expressivas 
transformações no decorrer das épocas. “De submissa e deusa, a mulher passa 
a ser vista como um ser capaz de sofrer, mas também de liderar seja a sua casa 
ou uma empresa; capaz, enfim, de dar a volta por cima” (SOUZA, 2005, p. 09). As 
obras literárias mostram as personagens femininas de diferentes estilos, tanto as 
que vivem passivamente como as que batalham por seus direitos. 

Na literatura do início do século XX, época em que foi publicada a obra A es-
trela sobe de Marques Rebelo, a mulher, enquanto personagem, ainda era repre-
sentada de um modo inferior no que se refere ao papel que ela exercia na socie-
dade, isto é, não era vista como uma pessoa que pudesse atuar de maneira livre 
em determinado contexto. Isso pode ser percebido no romance em estudo, visto 
que Leniza foi reprimida, abandonada pela mãe, por não obedecer à conduta de 
modelo ideal de comportamento pré-estabelecido socialmente, pois as mulheres 
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daquele período “Estavam impedidas do exercício da sexualidade antes de se ca-
sarem e, depois, deviam restringi-la ao âmbito desse casamento” (SOIBET, 2004, p. 
363). As que transgredissem eram tachadas de mulher pública, de vida fácil, visto 
que a sexualidade feminina era um patrimônio para a família, e que mesmo deve-
ria ser preservado, assim, enquanto que o homem tinha uma identidade pública, 
a da mulher era privada. 

Na obra objeto de estudo, Marques Rebelo, através da personagem feminina, 
mostra o outro lado do estrelato, o que as pessoas, especificamente as mulheres, 
são capazes de fazer para ganhar fama, fato que também pode acontecer nos dias 
atuais. Sendo que, para entendermos a posição que a mulher ocupa hoje na socie-
dade, é necessário entender toda trajetória dela ao longo dos anos, ou seja, suas 
lutas e conquistas, principalmente compreender o papel que ela ocupa no meio 
social. Sabemos que as “Estratégias patriarcais durante séculos e em todas as so-
ciedades têm mantido a mulher sob sua dominação, controlando sua sexualida-
de, sua voz, sua atuação política e econômica, relegando-a exclusivamente à sua 
função biológica” (BONICCI, 2007, p. 207).  Entretanto, no decorrer das épocas, a 
mulher vai desempenhando papeis diferenciados, não só o de mãe esposa e dona 
de casa, mas de trabalhadora e chefe de família, ganhando espaço e autonomia 
para dirigir a sua própria vida, deixando de se subjugar aos homens e de serem 
excluídas pelo grupo social, do qual fazem parte. 
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A estrela sobe de marques rebelo

Eddy Dias da Cruz, mais conhecido como Marques Rebelo, nasceu no Rio de Ja-
neiro, no dia 6 de janeiro de 1907, vindo a falecer na referida cidade no dia 26 de 
agosto de 1973. Filho do químico, professor e empresário Manuel Dias da Cruz Neto, e 
de dona Rosa Reis Dias da Cruz, proprietária de fazendas e caieiras.1 Marques Rebelo 
foi jornalista, poeta, contista, romancista e cronista. Foi romancista do Rio de Janeiro, 
herdeiro do amor pela cidade de Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e 
Lima Barreto. Suas obras retratam as transformações dos anos de 1930 e 1960, a vida 
noturna, a boemia e a sensualidade, uma deliciosa crônica das ruas, dos bondes, da 
pequena burguesia. Como é confirmado por Muricy (1936), em A Nova Literatura Brasi-
leira, Rebelo é continuador da tradição do conto de Lima Barreto e Machado de Assis. 
Teve como seu primeiro livro Oscarina em 1931, nos anos seguintes lançou sua obra 
prima, o romance A Estrela Sobe, que foi convertido para o cinema em 1974, por Bruno 
Barreto. Eleito, em 1964, à cadeira Nº 9 da Academia Brasileira de Letra.2 

Na ficção de Marques Rebelo “[...] cumpre-se uma promessa que o Modernis-
mo de 22 apenas começara a realizar: a prosa urbana moderna. Com a diferença 
notável de que o escritor carioca não rompeu os liames com a tradição do nosso 
melhor realismo citadino” (BOSI, 2006, p. 409-410). Sendo considerado “[...] nos anos 
30, o contista brasileiro por excelência”. Marques Rebelo publicou “[...] dois roman-
ces ainda na mesma década – Marafa em 1935, e, A Estrela Sobe em 1939 – con-
solidaria sua posição como um dos escritores mais significativos daquele período” 
(FRUNGILLO, 2007, p. 119).

O romance A Estrela sobe foi publicado em 1939, em um panorama de trans-
formação na cultura brasileira, um momento em que a indústria cultural se estabe-
lece, sendo Leniza a artista deste novo meio. Jovem do subúrbio do Rio de Janeiro, 
filha de um relojoeiro de ascendência alemã e de uma mestiça, que tinham uma 
situação financeira ruim, com a morte do pai, uma comadre a ajudou oferecendo 

1. As informações sobre o referido autor encontram-se em: REBELO, Marques. E estrela sobe. – Rio de 
Janeiro: José Olimpio, 2009.

2. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Marques_Rebelo>. Acesso em: 21 de Out. de 2015
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morada e trabalho a Dona Manuela, mãe de Leniza, para lavar a roupa dos hóspe-
des da pensão. No entanto, essa comadre morreu e deixou para Dona Manuela a 
pensão. Nesse tempo, Leniza começou a trabalhar em uma fábrica de balas, lá foi 
assediada, e ela largou o emprego. Foi trabalhar em um laboratório farmacêutico 
e, através da conversa com as colegas de trabalho, perdeu a ingenuidade. Surgiu 
o primeiro namoro sério, com Astério, um dos hospedes da pensão, mas aconte-
ceram muitas brigas por ciúmes, e ela acabou o deixando para ser livre, por esse 
motivo ele vai embora da pensão. O Laboratório em que Leniza trabalhava foi 
vendido e ela, por ser tão bonita, foi colocada na rua para vender os produtos nos 
consultórios, nesse período conheceu o Dr. Oliveira, que lhe promete casamento, 
mas ela recusou e manteve apenas a amizade.

Seu Alberto, um dos hóspedes da pensão, começou a incentivá-la a cantar 
em rádio. A partir de então dá início à busca pelo sucesso na grande fábrica de 
sonhos da época, conheceu Mário Alves, um vendedor de rádios e falou do sonho 
que tinha, e ele prometeu ajudá-la. É interessante ressaltar que seu Alberto a 
incentivou, mas Dona Manuela não gostou da ideia. Mesmo assim, a jovem fez o 
teste e foi aprovada devido à influência de Mario Alves. Dias depois, ela descobriu 
que não existia nenhum contrato, continuou sendo vítima do golpe, pois Mario 
explicou que não podiam fazer contrato por ela ser muito jovem, com isso, pediu 
demissão do emprego com o Dr. Meneses. Conheceu Dulce, cantora de rádio, que 
lhe apresentou amigos compositores, pelo motivo de Leniza não receber da Rádio 
Metrópole o que tinha combinado com Mário Alves, ela o deixou e passou a rece-
ber ajuda de Dulce em troca de relações sexuais.

Com a ajuda de Dulce, Leniza foi com a mãe e seu Alberto morar em um 
bairro melhor, mas tinha medo que a mãe descobrisse terminou o relacionamen-
to com Dulce. Vendeu-se para Porto, diretor da Rádio Metrópoles, o qual tinha 
muito carinho e atenção por ela. Ela saiu da Rádio Metrópole que faliu e foi para 
a Rádio Continental, onde começou uma relação com Amaro, que lhe dava tudo 
que necessitava. Nesse tempo, Dona Manuela recebeu uma carta de Dulce, que 
descrevia horrores de Leniza, então a mãe começou a tratá-la com indiferença. 
Em seguida, Leniza descobriu que estava grávida de Amaro, e cometeu aborto 
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clandestino, em casa sofreu uma hemorragia, e durante o delírio, revelou tudo 
que havia feito, passou vários dias de cama e ao perceber que ela estava melhor a 
mãe a abandonou, e como a mãe, Oliveira também a rejeitou. 

O enredo termina com Leniza vagando pela rua, lembrou-se da igreja do Ro-
sário onde fora batizada, caminhou para lá e pensou em entrar na igreja, mas 
estava fechada, então caminhou para a Rádio Continental. O término do livro não 
é exatamente um final, pelo motivo de o autor deixar que o leitor decida o que 
acontecerá, conforme podemos observar no trecho: “[...] aqui termino a história 
de Leniza. Não a abandonei, mas, como romancista, perdi-a.” (REBELO, 2009, p. 
222). Marques Rebelo deixou em suspenso o destino final de sua protagonista 
Leniza Maier, ou seja, deixando em aberto o final da história, enquanto forma de 
expressão literária típica dos tempos modernos.
  

O perfil da personagem feminina em a estrela sobe

 O romance foi publicado no início do século XX, sendo ambientado no Rio 
de Janeiro, na época em que começou a surgir o rádio. Apresenta um enredo po-
lêmico diante de um período em que a dominação masculina ainda se mostrava 
relevante, um período em que a mulher era vista segundo as regras machistas e 
patriarcais com a finalidade de casar, procriar, cuidar da casa, dos filhos e do ma-
rido. No entanto, a personagem Leniza, protagonista da referida obra, apresenta 
um perfil diferenciado, visto que ela nos mostrou até onde uma pessoa consegue 
ir, almejando atingir uma boa situação financeira, e a que ponto pode chegar para 
alcançar os propósitos, usando principalmente os homens para poder obter fama.  
Para isso, decidiu vender seu próprio corpo, podendo ser considerada como uma 
prostituta, por ter utilizado o corpo como uma mercadoria, um instrumento de 
trabalho, desobedeceu às convenções sociais, buscou seu espaço e, desrespeitou 
a conduta pré-estabelecida pela sociedade vigente, para poder alcançar o que tan-
to almejava, ser cantora de rádio, um fato comum na década de 1930.  

Em A estrela sobe, Marques Rebelo mostrou o painel do meio artístico do rá-
dio, apresentando os dilemas e percalços da personagem Leniza, ou seja, revelan-
do tudo o que ela foi capaz de fazer para ascender socialmente, utilizando as pes-
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soas com quem se relacionava como escada, conforme o discurso de Mário Alves 
“Estou percebendo nos seus modos apenas uma coisa – você me usou como es-
cada” (REBELO, 2009, p. 98). Sendo que é possível constatarmos que durante esse 
período a presença da mulher no meio artístico, não era bem vista, devido aos 
fatores socioculturais excluir a mulher do espaço público, rotulando as pessoas 
que viviam da rádio como de vida fácil. Podemos constatar isso com o discurso de 
uma vizinha de Leniza quando soube que ela ia ser cantora de rádio: “Diziam que 
esse negócio de rádio, lá dentro, era uma pouca-vergonha, uma grossa barulheira” 
(REBELO, 2009, p. 101). Era uma sociedade conservadora que rotulava as mulheres 
do meio artístico de maneira negativa, pois as pequenas estações de rádios não 
rendiam quase nada, e muitas dessas mulheres procuravam outros meios para 
conseguir dinheiro, conforme o diálogo entre Porto e Leniza: “- [...]. Recebo uma 
miséria, quando recebo. Ando sempre pendurado. Ajeito-me por outros lados. [...] 
- É o que todas fazem, Leniza. Tudo isso é uma ilusão. [...]. - Todas? - Não, todas não. 
Mas quase todas [...]”(REBELO, 2009, p. 166).

Esse outro lado seria se aproveitar das relações, vender o corpo em troca de 
dinheiro, como a referida personagem fazia com o intuito de conseguir os objeti-
vos almejados. Ela utilizava as pessoas com que se envolvia sexualmente, como 
descartável, seus “amiguinhos” sempre mudavam “Não suportava uma semana a 
mesma cara, a mesma voz, os mesmos beijos” (REBELO, 2009, p. 28). Quando os 
amantes não lhes serviam mais, ou quando encontrava outro que pudesse ajudá
-la mais, trocava de parceiro. 

No que diz respeito à construção da identidade, levando em consideração as 
palavras de Hall (2005, p. 24) “[...] a época moderna fez surgir uma forma nova e 
decisiva de individualismo [...]”, ou seja, nesse tipo de sociedade o sujeito moderno 
é individualista, o mesmo é fruto do capitalismo. “As transformações associadas à 
modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas 
estruturas” (op. Cit. p. 25), como aconteceu com a personagem Leniza, pois, ela 
não obedeceu às convenções impostas pela sociedade, e suas atitudes podem 
ser caracterizadas como as de uma mulher contemporânea, pois de acordo com 
Bauman: 
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Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo moderno, atitu-
des como cuidar da coesão, apegar-se às regras, agir de acordo com os 
precedentes e manter-se fiel à lógica da continuidade, em vez de flutuar 
na onda das oportunidades mutáveis e de curta duração, não consti-
tuem opções promissoras. (BAUMAN, 2005, p. 60)

Leniza não se prendeu aos empregos nem aos relacionamentos, buscando no-
vas oportunidades. Ela se enquadra no perfil de mulher moderna, pois começou a 
trabalhar cedo, não seguia normas, uma figura feminina que não ofereceu espaço 
para sentimentalidades. Portanto, o comportamento da protagonista, veio quebrar 
certos modelos estabelecidos pela sociedade da época, podendo ser tachada como 
prostituta, por vender o corpo a vários homens, inclusive a uma mulher. E de acordo 
com Beauvoir, essa foi à válvula de escape de várias mulheres durante muito tempo, 
na resistência contra a dominação masculina, ou seja, enveredavam por essa porta 
por que: 

Por esse caminho, a mulher consegue conquistar certa independência. 
Entregando-se a vários homens, não pertence definitivamente a ne-
nhum; o dinheiro que junta, o nome que “lança” como se lança um pro-
duto, asseguram-lhe uma autonomia econômica. (BEAUVOIR, 1967, p. 
336) 

Apesar de todas as mudanças ocorridas na sociedade, o olhar da população 
em relação à prostituição ainda encontra-se permeado por atos preconceituosos. 
Como podemos observar, o romance em análise é caracterizado como a história de 
luta de uma moça pobre que para alcançar o sucesso como cantora de rádio, foi de 
encontro com o que se esperava para uma moça de família daquela época, pois ela 
vendeu o próprio corpo. Leniza se relacionou com cinco homens, Astério, emprega-
do de uma agência de transporte; Oliveira, médico; Mário Alves, vendedor de rádios 
que conhecia muitos artistas; Porto, diretor da rádio Metrópoles, rádio que Leniza 
iniciou a carreira de cantora; e Amaro, dono de uma fábrica de calçados finos, sendo 
que também teve relações com uma mulher, Dulce, cantora de rádio. 
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A partir da análise do romance, chegamos à conclusão de que a estrela Leniza 
subiu, mas também desceu, uma de suas decidas foi quando engravidou de Amaro, 
ela considerou essa situação uma desgraça, a ruína de todos os seus esforços. Pra-
ticou o abordo clandestinamente, no entanto, ficou muito doente, passou vários 
dias de cama, e quando a mãe percebeu que ela estava melhor foi embora, ou seja, 
Leniza foi abandonada, pagando pelos erros cometidos. Desse modo, podemos 
perceber que a sexualidade feminina era um patrimônio para a família. Nesse pe-
ríodo, “A imagem da mãe-esposa-dona de casa como a principal e mais importante 
função da mulher correspondia àquilo que era pregado pela igreja, ensinado por 
médicos e juristas, legitimado pelo estado e divulgado pela imprensa” (MALUF & 
MOTT, 1998, p. 374). 

Conforme é comprovado nas palavras de Hall (2005, p. 38), “[...] a identidade 
é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscien-
tes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento, [...] está 
sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’”. A identidade é influenciada pela 
sociedade, parte de construções socioculturais, não nasce com os indivíduos, mas é 
construída ao longo do tempo.

Como podemos observar no romance A estrela sobe, estão presentes temas 
da atualidade, como: o outro lado do sucesso, relações por interesse, homossexu-
alismo, aborto. Conforme já foi citado, reafirmamos que a literatura baseia-se em 
fatores sociais, ou seja, sofre influências destes. De acordo com a análise em pauta, 
e com a teoria proposta nesse estudo, verificamos que os textos literários expõem 
os modos de vida e interesses de determinadas classes e grupos sociais, pois a lite-
ratura é uma representação da sociedade, ou seja, apresenta uma relação entre as 
estruturas vigentes.  

Podemos observar que o contexto ao qual Leniza fazia parte, a influenciou de 
certa forma, a ela apresentar a conduta que tinha diante das suas relações.  Como 
vimos, Leniza cresceu em uma pensão em meio aos hóspedes homens que não 
tinham pudor, conforme o que se segue: “Via-os constantemente nus, nos quartos 
de portas abertas, de propósito ou não, no chuveiro e latrina comuns ouvia as suas 
conversas livres, seus ditos pesados, sua anedotas bocagianas.” (REBELO, 2009, p. 
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12). E com as colegas do colégio e as amigas da rua que completou a sua instrução. 
“Teve seus primeiro namorados, meninos de calças curtas. De volta da escola, fugia 
com eles para recantos desertos, onde trocavam beijos.” (REBELO, 2009, p. 12). E 
como os empregados da pensão, Leniza se tornou uma mulher sem pudor, sem-
pre queria o melhor, buscou sempre subir, ser uma estrela, e que para isso tomou 
vantagem de seus relacionamentos. Dentre suas características, era uma mulher 
decidida, em busca dos objetivos, que fazia pouco-caso do casamento. Isso pode 
ser confirmado no trecho que segue, ao apresentar uma conversa com Mário Alves, 
em que Leniza pronuncia o seguinte discurso: 

Para que esconder aquilo que, mais tarde ou mais cedo, eu viria a saber? 
Chega a ser besteira. E esconder logo o quê? A aliança! Ser casado, por 
acaso, é pecado? [...] - Dispenso explicações. Não estou pedindo nenhu-
ma. Só disse que você poderia ter dito que era casado [...] Pensava que 
isto impediria alguma coisa da minha parte? Absolutamente. Casamento 
não me interessa. Nem o meu, quanto mais o dos outros. Não me inte-
ressa, nem me impede. Sou livre. Ponho e disponho da minha vida. Se 
der mau resultado, pior para mim. (REBELO, 2009, pp. 71-72)

Ainda sobre essa personagem, com base na análise, ela pode ser considerada 
o oposto do estereótipo feminino, pelo motivo de não querer se casar e não queria 
ser mãe, pois cometeu o aborto, negando o futuro predeterminado para as mu-
lheres da época, teve um caso lésbico e por vender o corpo em troca de dinheiro, 
conforme o trecho em que mostrar uma proposta que Leniza fez a Porto, diretor da 
rádio metrópoles:
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– Você está livre, Porto? - Livre como? - Sem compromisso com alguma 
mulher.
– Felizmente... – Você me acha cara por seiscentos mil-réis por mês, 
durante um mês? - Como?! – fez ele surpreso. - Quero ser tua durante 
um mês. Um mês só. Enquanto o bestalhão do Amaro não volta. Acha 
caro? - Não. Barato. Baratíssimo – (estava assombrado!).  - Pois sou tua. 
(REBELO, 2009, p. 168)

Diante do exposto, podemos afirmar que a personagem principal, Leniza, apre-
senta uma personalidade que foi influenciada pelas relações sociais, como também 
pela origem humilde, que passou por muitas dificuldades após a morte do pai, tal-
vez por isso ela tivesse essa ambição de ganhar dinheiro para ajudar a mãe. Desse 
modo, é possível inferir que a personagem, objeto de estudo, é fruto da sociedade 
em que viveu, mesmo que, de forma ficcional, confirmando assim a estreita relação 
entre literatura e sociedade. Como é confirmado nas palavras de Frungillo (2007, p. 
128): “A busca da fama é algo por assim dizer mais abstrato. Há ainda outro motivo, 
[...], por trás de seus sonhos: a lembrança dos sofrimentos da mãe, das humilhações 
do pai, sempre acossado por credores. Isso a leva a recusar o pedido de casamento 
do [...] Oliveira, [...]”. Ou seja, Leniza rejeitou o amor verdadeiro. 

Considerações finais

Discutimos, no decorrer do artigo, acerca das configurações sociais e culturais 
que influenciaram a construção da personagem feminina. Mostramos a aproxima-
ção existente entre literatura e sociedade, visto que a temática da obra literária 
analisada repousa sobre o contexto social da época, e que tal tema estudado não 
se limita ao período em que foi escrito o romance, e nem a literatura, pois na socie-
dade de hoje existem muitas mulheres capazes de praticarem tais atos. A partir dos 
dilemas e percalços vividos pela personagem, analisamos como as configurações 
sociais e culturais influenciaram o processo de construção da identidade da prota-
gonista. Com isso, foram elencadas discussões acerca da representação literária da 
mulher moderna na década de 1930, evidenciando como o processo de construção 
da personagem Leniza reflete o contexto sociocultural durante a era do rádio.
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Vale acrescentar, por fim, que a figura feminina na obra analisada reflete de 
forma nítida a mulher daquela época, e, é inevitável não fazer uma reflexão, não 
pensar que muitas moças como a protagonista do romance, também podem se 
submeter às mesmas peripécias, consideradas como de vida fácil, prostitutas, e por 
extensão, faz-nos pensar acerca das inúmeras mulheres que, por uma série de mo-
tivos, vendem o corpo, ou seja, se prostituem, e isto nos leva a pensar acerca das 
inúmeras mulheres que já passaram (e ainda passam) pelos mesmos dilemas. 
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CONCRETIZANDO DESEJOS: ASPECTOS PÓS-COLONIAIS E 
A EMANCIPAÇÃO FEMININA NO POEMA PINGENTES DE 
CITRINO, DE ADéLIA PRADO

ADRIANA MINERVINA DA SILVA (UFPE)

Introdução

Muito se tem discutido acerca da pós-colonialidade enquanto conceito e as 
fronteiras que a afetam em relação a outros conceitos, como colonialismo e impe-
rialismo. Para compreender esse processo, é preciso considerar as questões políti-
cas, sociais e econômicas que se relacionam a esse contexto e o tornam ainda mais 
complexo. 

Segundo Hall (2003), o conceito de pós-colonial pode nos ajudar a “descrever 
ou caracterizar a mudança nas relações globais, que marca a transição (necessaria-
mente irregular) da era dos Impérios para o momento da pós-independência ou da 
pós-descolonização.” (HALL, 2003, p.107). A partir dessa compreensão, o pós-colo-
nial é momento contemporâneo, a atual conjuntura politicamente formada pelas 
nações descolonizadas após a “independência” de suas colônias. 

Porém, sabemos que o trauma colonial não é fácil de ser superado e que mui-
tas nações, povos e etnias ainda estão em processo de construção de suas identi-
dades culturais, organização social e política de suas culturas. É papel dos Estudos 
Culturais dar voz e visibilidade a todos os que foram historicamente silenciados e 
deixados à margem, promovendo o seu protagonismo e apresentando os fatos a 
partir desse outro, o subalternizado, o descolonizado.

Diante isso, este estudo trata especificamente sobre aspectos pós-coloniais a 
partir de uma visão sobre a mulher, colocada nesse lugar de margem, agora, bus-
cando emancipação a partir das reivindicações e conquistas dos estudos feministas 
e de gênero. Para tanto, tal discussão será suscitada a partir do poema Pingentes 
de citrino, de Adélia Prado, que, a partir de uma voz marcadamente feminina no 
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poema, fala sensivelmente dessa condição reprimida da mulher e do seu expansivo 
desejo de “furar as orelhas”, algo que modifica essa identidade de gênero e a torna 
mais corajosa. 

Para tanto, contaremos com as ideias de Hall (2003), Prysthon (2002) e Young 
(2005) acerca das questões que envolvem os Estudos Culturais e o pós-colonialismo, 
bem como, Schimidt (1999), Spivak (2012), Lauretis (1994), Oliveira (1993) e Butler 
(2013) quanto às questões específicas dos estudos de gênero, feminismo e produ-
ção intelectual e protagonismo feminismo. 

O que é o pós-colonial?

Stuart Hall (2003) em seu texto Quando foi o pós-colonial (Pensando no limite), 
discute o conceito de pós-colonialismo a partir da visão de diversos autores. Hall 
apresenta o tema a partir de uma série de questionamentos sobre os limites do 
pós-colonial e os seus ‘outros’: o colonialismo, o Terceiro Mundo e o imperialismo.

Uma das primeiras questões refletidas é a pertinência desse termo. Ele discute 
a partir da visão de Shohat que o termo dá ideia de passado, remete a um tempo 
definitivamente concluído e fechado.  Nessa perspectiva, seria já uma ambiguidade, 
pois o termo em si não esclarece periodização epistemológica ou cronologicamen-
te (SHOHAT apud HALL, 2003, p. 102). Ainda sobre a discussão do termo, Prysthon 
(2002, p. 131) afirma que pós-colonial e pós-colonialismo surgem a partir dos anos 
80 como termos substitutos para Terceiro Mundo.

O termo “pós-colonial” traz esse desconforto por ser, de certo modo, univer-
salizante, confuso e descentrado. Sugere as mudanças das relações e a quebra de 
binarismos há muito tempo cristalizados pelas sociedades, como centro-margem, 
colonizador-colonizado, colonização-descolonização, entre outros.   

Para Hall (2003), o termo pode ser útil na identificação do que são essas “novas  
relações e disposições do poder que emergem nesta nova conjuntura” (HALL, 2003, 
p.107). Nessa perspectiva, o pós-colonial além de ser considerado um processo de 
desvinculação política do passado colonial, é também essa nova conjuntura eman-
cipadora que surge a partir dessas novas relações globais. 

Por isso, para o autor, o termo se refere, de fato, ao processo geral da descolo-
nização, que marcou distinta e profundamente tanto as sociedades colonizadoras 
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quantos as colonizadas (HALL, 2003, p.108). Daí a necessidade de subversão dos 
binarismos, pois os efeitos negativos desse processo são os fundamentos da mobi-
lização política anticolonial, que visam ir contra o pensamento e o discurso colonial 
que ainda vigoram, propiciando o direito à voz aos sujeitos postos à margem. 

Sobre a persistência do discurso colonial, segundo Prysthon (2002), “a teoria 
pós-colonial tenta, então, abarcar a cultura mundial depois que a experiência colo-
nial ‘já passou’. Assim, tomando como ‘passada’ tal experiência.” (PRYSTHON, 2002, 
p.135). Para a autora, considerar como acabada a experiência colonial é inevitavel-
mente controverso, pois a teoria pós-colonial não considera a existência de um fator 
que é fundamental para os países chamados terceiro-mundistas ou pós-coloniais, 
que é o neocolonialismo. 

As novas formas de colonialismo seguem afetando profundamente as nações 
descolonizadas, tentando dominar sua cultura, seu capital, seus hábitos de consu-
mo, afetando politica e socialmente esses povos. O discurso colonial ainda é muito 
presente, e visa oprimir e cada vez mais deixar os sujeitos que não estão no centro 
à margem, já que não participam do processo de dominação. 

Conforme afirma Young (2005), um dos papéis do historiador anticolonialista é 

reconstituir uma história subalterna que reescreva o relato recebido, 
tanto pelos acadêmicos colonizáveis quanto pela elite nativa dominante, 
uma história do excluído, do destituído de voz, daqueles que foram, an-
teriormente, na melhor das hipóteses, apenas o objeto de um saber e de 
uma fantasia coloniais (YOUNG, 2005. p. 199).

De certo modo, esse papel também nos toca enquanto pesquisadores da área 
dos Estudos Culturais, que buscam identificar e questionar as novas formas de co-
lonização, bem como direcionar o foco de estudo para esses sujeitos destituídos de 
voz. O interesse maior agora é deixá-los falar, tendo a oportunidade de reescrever 
as suas histórias e de recompor suas identidades a partir das marcas deixadas pela 
experiência colonial. 

Nesse contexto, se pensarmos na condição social da mulher, podemos consi-
derar que o imaginário de dominação patriarcal também é uma forma de neocolo-
nialismo, pois possui interesses na manutenção desse sistema patriarcal, mantendo 
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a mulher à margem enquanto sujeito, com seus direitos e desejos negados. Tal dis-
curso se construiu e consolidou historicamente e, ao longo dos últimos anos, com 
os avanços dos estudos feministas, tenta-se desconstruí-lo, a fim de promover a 
emancipação e protagonismo feminino na sociedade. 

Literatura de autoria feminina: relevância e protagonismo

Historicamente, as mulheres foram consideradas não apenas diferentes dos 
homens, mas também inferiores. Na lógica de dominação patriarcal não havia es-
paço para este sujeito, subalternizado desde a sua origem, destinado à obediência 
de uma figura masculina; inicialmente, na infância, o pai; posteriormente na vida 
adulta, um marido.  Considerada incapaz de defender-se sozinha ou até mesmo de 
falar, pensar e agir por si, a mulher foi destinada ao convívio do lar, tendo alguns 
saberes e direitos negados.

Ao sujeito feminino foi reservado o lugar obscuro da margem, da exclusão 
e assujeitamento às vontades masculinas. Para Spivak (2012), “se, no contexto da 
produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujei-
to subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 
2012, p.85). 

Segundo Schmidt (1999), ao reivindicar seu lugar de fala e seu direito à voz, 
tanto no âmbito social quanto no literário, as mulheres o reivindicam “no lugar da 
hegemonia da interpretação dos textos/do mundo, (...) de onde os sujeitos ex-cên-
tricos – a mulher, o negro, o nativo, o estrangeiro, enfim, as minorias, foram secu-
larmente exilados (SCHMIDT, 1999, p.26). É desse lugar de fala subalternizado que 
falam as mulheres. 

Na contemporaneidade, com os avanços dos estudos feministas e também 
do próprio movimento, reivindica-se uma mudança de perspectiva da condição da 
mulher. Conforme afirma Oliveira (1991): “Na verdade, aqui se prenuncia uma nova 
concepção da igualdade, não mais apoiada na similitude mas na diferença sem hie-
rarquia (OLIVEIRA, 1991, p.71).

Assim, reivindicamos o protagonismo da mulher enquanto produtora de dis-
cursos e de saberes, principalmente no campo das letras, a fim de desconstruir o 
pensamento patriarcal. Em outras palavras, conforme afirma Schmidt (1999): 
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Trata-se, portanto, de dar visibilidade à autoria feminina e assim, recons-
truir a voz da mulher e suas representações no contexto da natureza 
gendrada da autoridade/paternidade cultural que funda o prestígio da 
função autoral. (SCHMIDT, 1999, p.37).

Tal visibilidade já vem sendo construída ao longo dos anos com a ajuda dos 
estudos feministas e de gênero. Porém, é ainda insuficiente diante da conjuntura 
contemporânea que segue subalternizando a mulher e as minorias de um modo 
geral. É um movimento de resistência que propõe a compreensão da categoria de 
gênero e de suas identidades de modo mais fluido e contínuo e não fixo e acabado. 

Propomos, assim, uma leitura gendrada, centrada nas especificidades do gêne-
ro conforme propõe Teresa de Lauretis (1994), reconhecendo a mulher não apenas 
como um sujeito social, mas também como um sujeito “constituído no gênero (...), 
um sujeito ‘engendrado’ não só pela experiência de relações de sexo, mas também 
nas de raça e classe: um sujeito, portanto, múltiplo, em vez de único (...) (LAURETIS, 
1994, p.208).

Segundo Lauretis (1994), as tecnologias de gênero estão no mundo, e a cada 
dia somos influenciados por elas. Elas estão presentes nas instituições religiosas, de 
ensino, na mídia, na sociedade, enfim, são as múltiplas visões sobre a questão de 
gênero que nos são apresentadas e ensinadas cotidianamente ao longo de nossas 
vidas e cabe a nós aceitá-las tal qual nos apresentam ou (des)construir esses con-
ceitos e reelaborá-los. 

Outro importante conceito discutido pela autora, tratado como um dos concei-
tos fundamentais do feminismo, é a ideia de que o “pessoal é político”.  A partir do 
momento em que aceitamos essa afirmação como verdadeira não podemos mais 
afirmar que existem duas esferas da realidade social, a doméstica, também cha-
mada de privada e a pública, do trabalho e da produtividade. Segundo a autora, 
“em vez disso, poderíamos imaginar vários conjuntos inter-relacionados de relações 
sociais – relações de trabalho, classe, raça e sexo-gênero” (LAURETIS, 1994, p.215).

A partir dessa ideia, podemos ter essa compreensão múltipla e plural da ca-
tegoria de gênero e ainda refletir que o que acontece às mulheres no âmbito do 
privado é também político e, portanto, de responsabilidade social. Concordamos 
com Oliveira (1991, p.59) quando afirma que o papel atual dos estudos feministas 
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é feminizar o mundo, apresentando à sociedade as angústias sofridas e silenciadas 
pelas mulheres. É lançar o peso antes carregado apenas pelas mulheres aos braços 
da sociedade e, de algum modo, angustiá-la também, tornando-a sensível a todas 
essas dores. 

Algumas dessas dores sentidas pelas mulheres podem ser observadas no po-
ema Pingentes de citrino, de Adélia Prado. Um eu-poético feminino resume e reflete 
sobre sua vida a partir da concretização de um desejo anteriormente reprimido, 
agora, realizado. Essas dores são compartilhadas também por outras mulheres, 
que sofrem por comedimento e por medo. A literatura aqui é entendida como uma 
construção discursiva favorável à reflexão sobre a identidade de gênero. 

Pingntes de citrino: o processo de encorajamento feminino

Adélia Prado, poeta mineira, nascida em 1935, é uma das escritoras mais co-
nhecidas do Brasil. Seu primeiro livro, Bagagem, foi publicado em 1976. Dona de 
uma grande maturidade poética, vem encantando leitores e aumentando a sua for-
tuna crítica, marcando com sua escrita singular as décadas de 70, 80, 90 e início dos 
anos 2000. Escreve também em prosa e produz ensaios críticos, tornando-se uma 
intelectual importante para a literatura brasileira contemporânea.  

Adélia escreve literatura desde a sua adolescência, porém, passa a publicar so-
mente aos 40 anos de idade. Entre os temas mais frequentes em sua obra destaca-
mos a religiosidade, a infância, o cotidiano, a vida simples e doméstica e a condição 
feminina. Em Pingentes de citrino, vemos a mulher que foi colocada em uma condição 
de desconforto, que se revela em mudança de identidade pela realização de um de-
sejo. Este poema se encontra na obra Miserere, publicada em 2013. 
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Pingentes de citrino
Tão lírica minha vida,
difícil perceber onde sofri.
Depois de décadas de reprimido desejo,
furei as orelhas.
Miúdos como grãos de arroz,
brinquinhos de pouco brilho
me tornam mais bondosa.
Fora minhas irmãs, 
que também pagam imposto
ao mesmo comedimento,
quase ninguém notou.
Fiquei mais corajosa, 
igual a mulheres que julgava levianas
e eram só mais humildes. (PRADO, 2014, p.25.) 

Em uma leitura inicial, percebemos que o eu-poético que fala no poema é fe-
minino e parece narrar uma história. A concretização do desejo de furar as orelhas 
modifica a identidade dessa voz que fala no poema e que nos convida a refletir so-
bre a condição social da mulher. 

Percebemos em sua elaboração formal que se trata de um poema de versos li-
vres, sem rimas, porém rico em criação de imagens. A linguagem simples remete ao 
cotidiano, a situações frequentes e a uma sequência de imagens e metáforas, como 
“vida lírica/ brinquinhos de pouco brilho/ Fiquei mais corajosa”. 

Essa “vida lírica”, remete-nos a postura inicialmente submissa dessa mulher, 
que aceita liricamente o lugar e a vida que lhe é imposta socialmente.  Os “brinqui-
nhos de pouco brilho”, são ainda resquícios de um comedimento a ser superado. 
Fura-se as orelhas, mas os primeiros brincos são pequenos e sem brilho, discretos 
para não chamar a atenção, conforme deve ter sido todas as orientações de postura 
e comportamento dessa mulher. 

Segundo Wiechmann (2010), é frequente a presença de poemas narrativos na 
obra de Adélia Prado, e, convencional e tradicionalmente, tal característica narrati-
va é mais comum à prosa do que à poesia. A presença de elementos da narrativa 
em um poema contribui com a aproximação da linguagem poética à linguagem do 
cotidiano. 
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Nos versos 1 e 2, vemos que o eu-poético já tem essa consciência de sua con-
dição subalterna. Podemos compreender pelo verso 2 como esse sujeito tinha clara 
essa condição, pois não percebia onde sofria, já que, sua vida era liricamente ro-
mantizada. 

Segundo Spivak (2012), “quando passamos à questão concomitante da consci-
ência do subalterno, a noção daquilo que o trabalho não pode dizer se torna impor-
tante” (SPIVAK, 2012, p. 83). Mais adiante, fica clara essa condição de subalternidade 
e silenciamento, logo no verso seguinte, verso 3, em que se afirma “depois de déca-
das de reprimido desejo/ furei as orelhas”. Tudo o que não se podia fazer/ dizer era, 
de fato, importante. Esse sujeito não poderia falar e realizar seus desejos, sendo 
silenciado pela condição oprimida, como uma nova forma de colonização. 

Os versos 3 e 4 apresentam talvez a metáfora mais simbólica do poema, o ato 
de furar as orelhas. Ao realizar esse antigo e reprimido desejo, essa voz que fala no 
poema se modifica, conforme irá se revelar ao final. O ato de furar minimamente a 
orelha é também um ato deu “rebeldia” e um empoderamento.  Porém, no poema, 
fica claro que trata-se de brinco sutil, delicado e discreto, pois mesmo na convenção 
de vestuário e adereços socialmente impostos à mulher, há uma gradação e “subva-
lores”. É preciso ornar-se para ser feminina e agradar, mas sem exageros ou objetos 
extravagantes, que levam a mulher a ser considerada “leviana”, conforme dito no 
poema, ou ainda, vulgar.

Sobre a questão do desejo, Young (2005) traz uma reflexão sobre o tema como 
algo muito mais amplo, que ultrapassa a esfera do individual, pois, para o autor, “O 
desejo é antes um produto social do que individual” (YOUNG, 2005, p.206). A partir 
dessa compreensão proposta por Young (2005), mais do que um simples desejo 
individual, considerando-o como social, certamente o desejo de libertação da condi-
ção que a impedia de “furar as orelhas” era também desejada por outras mulheres.

Tal reflexão é pertinente diante do poema, pois nos versos 8, 9 e 10, há uma re-
ferência clara ao citar as pessoas que notaram a mudança no corpo.  O furo na ore-
lha é notado por outras mulheres da mesma família, as “irmãs que pagam imposto 
ao mesmo comedimento”. Mulheres que também sofriam na pele o preço pago a 
essa condição de valores socialmente impostos. 
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Os versos 5, 6 e 7 já apresentam indícios e ainda resquícios desse comedimen-
to. O primeiro par de brincos utilizado tinha características precisas, eram “miúdos 
como grãos de arroz e de pouco brilho”, o que demonstra ainda limitação e discri-
ção no processo de modificação do corpo e, consequentemente, na realização dos 
desejos. Somados aos adjetivos “miúdos” e “de pouco brilho”, temos a condição des-
sa voz feminina que fala, que se torna mais “bondosa” ao usar esse tipo de adorno. 

Sobre comedimento, que parece ser comum às mulheres, segundo a descrição 
do poema, Oliveira (1991) afirma que há motivos que causam tal efeito nas mulhe-
res, entre eles o medo do sucesso e também o medo do fracasso, pois

As mulheres querem mudar de vida mas temem as consequências da 
mudança. Têm medo de questionar sua autoimagem tradicional sem a 
certeza de encontrar outra mais satisfatória por meio de sua inserção 
no mundo do trabalho. Têm medo de não estarem mais em condições 
de desempenhar seu papel de alicerce emotivo e afetivo da família sem 
a certeza de encontrar compensações em suas atividades profissionais 
(OLIVEIRA, 1991, p.84).

O “novo”, a mudança de atitude ou o imprevisível sempre causam medo e cul-
pa nas mulheres, seja por sua inserção no mundo do trabalho, conforme trata a au-
tora, ou pela cobrança social em relação ao que é esperado para elas. A perda desse 
lugar aparentemente seguro, que é onde a sociedade acredita que devem estar as 
mulheres, significa uma instabilidade grande, com que, talvez, ainda não se saiba 
lidar. A sociedade cria estereótipos e padrões de feminilidade e há uma grande ex-
pectativa para que todas as mulheres correspondam a eles. 

Para Butler (2003, p.24), “por mais que o sexo pareça intratável em termos 
biológicos, o gênero é culturalmente construído”. Assim, a construção da identidade 
de gênero é feita social e culturalmente, não sendo fixa e acabada, mas estando em 
constante trânsito, em fluida e dinâmica construção. Dessa forma, não é possível 
que todas as mulheres correspondam a estereótipos, que por si, não contribuem 
para as questões de gênero, pois cada pessoa tem sua vivência, suas experiências, 
seus desejos e necessidades distintas, sendo uma pluralidade de discursos que con-
vivem em constante construção. 
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Concordamos com Spivak (2012, p.127), quando afirma que “ignorar o subal-
terno hoje é – quer se queira, quer não – continuar o projeto imperialista”. Diante 
disso, podemos afirmar que a autora tem uma atitude descolonizadora ao abordar 
no poema uma voz feminina que consegue se emancipar da condição opressora em 
que vivia, realizando seu desejo reprimido, modificando o seu corpo e fortalecendo 
a sua identidade. 

Nos versos que encerram o poema, o eu-poético afirma-se “mais corajosa/ 
igual a mulheres que julgava levianas/ e eram só mais humildes.” Modifica-se o jeito 
de pensar e de olhar outras mulheres ao mudar o corpo. A experiência modifica 
toda a vida desse sujeito feminino, mais do que fortalecida, ela sente-se corajosa. 
Ao encorajar-se, passa a observar as situações sociais de modo diferente, permitin-
do-se outras experiências.

Sobre a importância do conceito de experiência, Schmidt (1999) afirma que 
“reconfigurado, deslocado do empírico mas não da materialidade do vivido e do 
sentido, é indispensável e operacional na manutenção material da teoria feminista, 
pois funda, recorta e singulariza a posicionalidade do sujeito feminino no conheci-
mento”(SCHMIDT, 1999, p. 31). Assim, reafirmamos a importância da autoria femini-
na, da mulher com suas leituras e experiências, das pesquisas que contemplam as 
questões de gênero e sua luta para ascender e ter acesso ao conhecimento para os 
avanços dos estudos feministas. 

Adélia Prado consegue apresentar um eu-poético feminino que tenta desmem-
brar-se das atitudes que a vinculam à tradição patriarcal, deslocando-se de um 
ideal de feminilidade submissa à figura do homem, conforme afirma Wiechmann 
(WIECHMANN, 2010, p.29). Trata da complexa condição da mulher de modo poético 
e aparentemente simples, levando-nos a refletir sobre os estereótipos sociais de 
gêneros. 

Considerações finais

Ao longo deste estudo, refletimos, mesmo que brevemente, sobre o pós-colo-
nialismo e seus efeitos ainda recorrentes na sociedade, principalmente no tocante 
às condições sociais do sujeito feminino subalternizado. A experiência colonial se-
gue afetando as relações existentes, sendo necessária a sua constante discussão.
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Consideramos a literatura também como um lócus de tensões, no qual é pos-
sível pensar as tecnologias de gênero, um lugar favorável à discussão e reflexão da 
categoria de gênero como plural, fluida e dinâmica, e não apenas fixa e acabada. 
Nesse sentido, o poema de Adélia Prado ajuda-nos nessa compreensão e (des)
construção. 

A partir das reflexões acerca do poema, retomamos a ideia de que o pessoal 
é político, e de que os sofrimentos sentidos pelas mulheres são não apenas de res-
ponsabilidade individual, mas também política e social. Por isso, é também impor-
tante refletir e descontruir o discurso patriarcal, que persiste em atuar como uma 
nova forma de colonialismo. Reafirmamos ainda a importância do protagonismo e 
da autoria feminina, a fim de que as mulheres tenham a oportunidade de refazer 
suas histórias e reconstruir suas identidades. 

Da mesma forma que o sujeito feminino do poema consegue se encorajar e se 
emancipar, apesar de seus comedimentos e anseios, que a literatura possa seguir 
em constante contribuição para a discussão da categoria de gênero, emancipando e 
encorajando pessoas através da beleza e sensibilidade da palavra poética. Que pos-
samos olhar a literatura com olhar emancipador, produzindo discursos favoráveis à 
reflexão de gênero e com atitudes descolonizadoras, o que, ao fim e ao cabo, retira 
grilhões também de homens em condição de subalternidade, os quais não são pou-
co numerosos.   
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REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA EM SÃO BERNARDO

MARIA JOSé DA SILVA (UERN)
PROF. DR. MANOEL FREIRE RODRIGUES (UERN)

Introdução

Publicado em 1934, portanto durante a segunda fase do Modernismo, São Ber-
nardo é uma das principais obras de Graciliano, e certamente um dos mais impor-
tantes romances da literatura Brasileira. 

O livro é narrado pelo personagem e narrador Paulo Honório, que se dispõe 
a narrar a sua própria história, que compreende sua trajetória até a conquista das 
terras de São Bernardo e o seu casamento com Madalena, que acaba tendo um des-
fecho trágico.  O enredo se desenvolve no espaço físico da na fazenda que dá titulo 
ao livro. Neste trabalho forcaremos dois personagens em particular: Paulo Honório, 
um homem rude prepotente, e Madalena, uma mulher forte e instruída que, entre-
tanto, não resiste à situação de opressão do esposo proprietário da fazenda.

Graciliano Ramos é um escritor que faz parte da geração de 30, sua literatura é 
marcada, em grande parte, pela representação do sertão e do homem nordestino. 
Além de retratar o sertão, o autor aborda em São Bernardo um tema bastante atual, 
a representação feminina nas obras literárias. O enredo do romance enredo descre-
ve a opressão de gênero que a mulher sofre dentro do sistema patriarcal.

Sem dúvida a discussão acerca das relações de gênero é bastante significativa, 
pois desde a história da mulher que alguns estudiosos, inclusive as feministas, lu-
tam pelos direitos igualitários da mulher na sociedade. O termo feminino foi subs-
tituído por gênero, porque gênero implica uma concepção ampla que envolve uma 
interpretação da mulher e não apenas do feminino.

Portanto, o objetivo do nosso trabalho é discutir a opressão de gênero e a re-
presentação da figura feminina na narrativa de Graciliano Ramos. Discorreremos 
ainda sobre a história da mulher e a concepção de gênero, fazendo uma diferencia-
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ção desses dois conceitos. Utilizaremos como fundamentação teórica Burke (2011), 
Scortt (1990) e Muraro (2011), e para as nossas análises nos apropriamos das formu-
lações de Perrot (2012), Saffioti (2004) e Lúcia (2005).

A história da mulher

A história da mulher ao longo do tempo foi ganhando transformações tanto 
positivas como negativas. No início da civilização a mulher era considerada sagrada, 
pois só ela poderia dar vida a outro ser, mas aos poucos outras culturas sobrecar-
regaram as mulheres. Diante das modificações culturais há mais de dois milhões 
de anos o homem encontra na puberdade uma maneira de se igualar as mulheres, 
uma cerimônia em que o homem poderia “parir” ritualmente, e consequentemente 
toma o lugar da mulher na cadeia das gerações (MURARO, 2011). 

Se no período da pré-história a mulher tinha um papel privilegiado no siste-
ma familiar, com os avanços tecnológicos e o poder cultural, a mulher passa a ser 
propriedade do homem. Todos os privilégios eram para o patriarca da família, e a 
mulher caberia apenas à organização da casa, tornando-se totalmente dependente 
do homem. 

Diante disso, a mulher surge como o sexo frágil, carente, que estaria sempre 
à sombra do homem, sem voz, representava apenas uma mulher que teria filhos e 
cuidaria da casa, sem nenhum direito a se impor nas decisões da própria vida, não 
poderia apresentar experiência do prazer e da sexualidade, pertencendo apenas ao 
homem este tipo de conhecimento. De agora em diante a figura feminina passaria a 
ser alvo do controle do sistema patriarcal, das instituições como a própria igreja que 
ditava como a mulher deveria se comportar na sociedade.

Os Estados Unidos foi um grande responsável para a valorização da mulher 
no mercado de trabalho, uma vez que as academias americanas abrem espaço e as 
mulheres passam ter o direito a uma profissão. A partir de então surgem diversos 
movimentos feministas que lutavam pelos direitos igualitários desde a história da 
mulher até os dias atuais. 

Segundo Scott (1990), a história das mulheres tem uma forte ligação com a 
política, pois as feministas reivindicavam direitos sociais e políticos, com isso elas 
também queriam explicações sobre o sistema opressor patriarcalista. Mas na dé-
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cada 1970 a história das mulheres afastou-se um pouco do campo da política para 
ampliar os horizontes, e finalmente em 1980 surge então o rompimento definitivo e 
proporcionou o aparecimento do termo gênero. 

Gênero é um termo criado considerado amplo e neutro, como um novo campo 
de pesquisa histórica, mas apesar de todos os esforços esse termo não teve força 
suficiente para mudar os estereótipos históricos existentes sobre o gênero femini-
no. Então as feministas perceberam que era necessário estudar as origens do pa-
triarcado e das teorias marxistas, para assim descobrir o motivo de tanta opressão 
e também mostrar a forte ligação da política com as ideologias de opressão. Assim, 
a palavra gênero é uma das tentativas do movimento feminista contemporâneo 
para insistir que as teorias existentes são inadequadas para explicar a desigualdade 
existente entre feminino e masculino (SCOTT, 1990).  

Dessa maneira, fica claro que a história da mulher e o movimento feminista 
estão fortemente ligados, mas é importante salientar que a história da mulher não 
está relacionada apenas ao movimento feminista ou à academia, pois além desta 
conexão devemos pensar que este campo é bastante amplo na produção de conhe-
cimentos (BUERKE, 2011).

Apesar das mulheres terem conseguido espaço nas academias, as feministas 
buscavam e reivindicavam mais recursos e para assim denunciar a persistência da 
desigualdade, pois elas acreditavam que ainda persistência a exclusão nas acade-
mias. 

Na verdade, acusaram que o trabalho, como sempre, era em si uma for-
ma de política, pois ignorava e assim perpetuava a sistemática exclusão 
(em termos de gênero, e raça) de profissionais qualificados (BUERKE, 
2011, p. 72).

 
Apoiada na luta das feministas a mulher ganha espaço na sociedade, na lite-

ratura e no mercado de trabalho, mas a luta sobrevive até hoje, pois ainda existem 
aquelas pessoas alienadas que tem a concepção de que mulher deve ser tratada 
com violência, pois não seriam dignas de respeito.
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A representação do sexo feminino é um tema bastante polêmico, pois muitos 
estudiosos apresentam concepções diferentes, como a própria Perrot (2012) coloca:

Primeiramente sobre a representação do sexo feminino. De Aristóteles 
a Freud, o sexo feminino é visto como uma carência, um defeito, uma 
fraqueza da natureza. Para Aristóteles a mulher é um home mal-acaba-
do, um ser incompleto, uma forma malcozida. Freud faz ‘inveja do pê-
nis’ o núcleo obsedante da sexualidade feminina. A mulher é um ser em 
concavidade, esburacado, marcado para a possessão, para passividade 
(PERROT, 2012, p.63).

 
Assim, percebemos nessas concepções mencionadas acima que ainda persis-

tem na sociedade a ideia que o sexo masculino é o dono do “poder”, totalmente 
superior ao sexo feminino, pois a mulher é caracterizada como frágil e carente, ou 
seja, totalmente depende do homem para tornar-se completa.

Madalena: resistência ao patriarcado 
 

Na obra São Bernardo Madalena é construída sob o olhar do narrador Paulo 
Honório que age como um típico senhor do sistema patriarcal, movido pelo sen-
timento de posse e pelo ciúme obsessivos por Madalena. Assim, Madalena é uma 
figura feminina de extrema importância para o desdobramento do enredo, pois o 
seu comportamento tem um papel fundamental no destino da personagem Paulo 
Honório.  

Logo no início da narrativa, percebe-se que Paulo Honório é um homem rude 
a começar pelas suas características físicas, que ele mesmo descreve: “Começo de-
clarando que me chamo Paulo Honório, peso oitenta e nove quilos e completei cin-
quenta anos pelo São Pedro” (RAMOS, 1994, p.10). Conta fatos de sua vida, a prisão 
e que ele considera seu primeiro ato digno, o esfaqueamento de João Fagundes por 
causa da Germana. “O resultado foi eu arrumar uns cocorotes na Germana e esfa-
quear João Fagundes”, afirma Paulo Honório (RAMOS, 1994, p. 12).

Já no quarto capítulo acontece à posse de São Bernardo, em que Paulo Ho-
nório tira proveito da fragilidade econômica de Padilha e empresta vinte contos, e 
como Luís Padilha não tinha o dinheiro para lhe pagar, então Paulo Honório pede a 
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propriedade para liquidar a divida. Padilha ainda tenta resistir, mas não tem forças 
para confrontar Paulo Honório, que liquida o caso em poucas horas, deixando-o 
sem nada, praticamente na miséria: “Para evitar arrependimento, levei Padilha para 
a cidade, vigiei-o durante a noite. No outro dia, cedo, ele meteu o rabo na ratoeira e 
assinou a escritura” (RAMOS, 1994, p. 24). Percebe-se como Paulo Honório não tem 
escrúpulo em tomar a terra de Luís Padilha, visto que, desde o início a sua intenção 
era realmente conquistar as terras que tanto sonhou, e não encontra limites para 
tornar esse sonho real.

A primeira vez que Madalena aparece no enredo é no capítulo nove, em uma 
conversa em que João Nogueira, Padilha e Azevedo falavam do seu corpo. “Encon-
trei no alpendre João Nogueira, Padilha e Azevedo Gondim elogiando umas pernas 
e uns peitos” (p.44). Podemos constatar que a mulher mesmo com uma profissão 
como é o caso de Madalena, ainda é enxergada apenas pelos seus atributos físicos. 
“Padilha não achou qualidade que se comparasse aos peitos e às pernas” (RAMOS, 
1994, p. 44), escreve o narrador. De acordo com Perrot (2012, p. 50), “Até o Século 
XIX, perscruta-se a parte superior, o rosto, depois o busto; há pouco interesse pelas 
pernas. No Século XX, as pernas entram em cena”. Assim, São Bernardo é uma obra 
que nos traz todas essas reflexões sobre a abordagem da representação do corpo 
e da sexualidade, em que as mulheres deveriam ser belas para estar dentro do pa-
drão social, consequentemente conseguiriam um casamento.

Após a posse das terras de São Bernardo Paulo Honório decide que é hora de 
constituir uma família, não por amor, como ele deixa claro, mas porque precisaria 
ter o um filho para perpetuar a propriedade: “o que sentia era desejo de preparar 
um herdeiro para as terras de São Bernardo” (RAMOS, 1994, p. 57).  Podemos per-
ceber que “Neste regime, as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, 
reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e novas reprodutoras” (SAFFIOTI, 
2004, p. 105).

O segundo momento em que Paulo Honório encontra-se com Madalena é na 
casa do dr. Magalhães, ocasião em que demonstra que efetivamente estava gos-
tando de Madalena. “A loura tinha a cabecinha inclinada e as mãozinhas cruzadas, 
lindas mãos, linda cabeça”, observa Paulo Honório. “De repente conheci que estava 
querendo bem à pequena (...) Miudinha, fraquinha” (RAMOS, 1994, p.65, 67). Neste 
discurso de Paulo Honório fica explícito seu por Madalena, ficando implícita a carac-
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terização de da moça como uma pessoa frágil, portanto fácil de dominar. De acordo 
com Lúcia (2005) pode-se afirmar que as definições de mulher do sistema de gênero 
patriarcal implicam papéis sociais femininos mais passivos, mais dependentes, me-
nos criativos, se comparados aos homens. 

Ao propor casamento a Madalena, Paulo Honório tratou de elencar as qualida-
des que sua futura esposa deveria ter: “sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas 
e pode dar uma boa mãe de família” (RAMOS, 1994, p.88). Percebemos neste trecho 
acima um discurso patriarcalista em que Paulo Honório coloca a mulher totalmente 
passiva aos desejos masculinos. Assim, Paulo Honório propõe um casamento de 
negócio, que seria vantajoso para ambas as partes: ela teria um homem para cuidar 
e sustentá-la e ele uma mulher para cuidar da organização da casa e lhe dar filhos. 
Madalena ainda resistiu, mas acabou aceitando a proposta de casamento, mesmo 
reconhecendo que não o amava, reafirmando assim a concepção de que a mulher 
depende do homem e precisa casar-se, mesmo quando tem uma profissão que lhe 
garanta a sobrevivência.

Após alguns dias de casado Paulo Honório começa a perceber que Madalena 
não era bem o que ele imaginava, pois não poderia supor que sua esposa se inte-
ressaria pelos negócios da fazenda, pelo bem estar e a educação dos empregados. 
Tudo isso o irritava, pois ele não poderia admitir que uma mulher interferisse em 
coisas que diziam respeito apenas ao dono da casa: “Mulheres, criaturas sensíveis, 
não devem meter-se em negócios de homens” (p.142).

Desde então surgem muitas discussões entre o casal, uma vez que Madalena 
não aceitava que seu marido fosse tão ignorante com os funcionários da fazenda e 
com sua tia, D. Glória. Paulo Honório, muito machista e autoritário, não admitia que 
sua esposa defendesse os empregados e gastasse tanto dinheiro para ajudá-los.  
Então a vida de Madalena passa a ser um martírio, por que depois do casamento 
Paulo Honório mergulha no ciúme doentio por sua esposa. “E se eu soubesse que 
ela me traía? Ah! Se eu soubesse que ela me traía, matava-a, abria-lhe a veia do pes-
coço, devagar, para o sangue correr um dia inteiro” (p.150).

Paulo Honório tem ciúmes dos amigos e dos empregados da fazenda, eram 
tantas as crises de ciúmes que ele não conseguia nem dormir, pensando que a sua 
mulher estaria lhe traindo. Pois para Paulo Honório era muito difícil admitir que sua 
mulher fosse superior a seus conhecimentos e que tomasse decisões sem a permis-
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são dele. Madalena tinha ideias “avançadas”, uma senhora inteligente que entendia 
de Literatura, gramática, economia e política e tudo isso muito irritava o marido. 

A solução para Paulo Honório era diariamente tentar reduzi-la a objeto possu-
ído, muito grosseiro dizia à mulher que deveria apenas cuidar do filho e das obri-
gações da casa, por que mulher não poderia intervir nos negócios e em assuntos 
de homens.  Assim, o sentimento de propriedade de Paulo Honório intensificará os 
atritos no matrimônio, visto que, imbuído de um misto de desprezo, ciúmes e com-
plexo de inferioridade diante da educação da mulher, o protagonista não conseguia 
mais lidar com a crescente influência de Madalena na fazenda.

Quando Paulo Honório encontra uma carta escrita por Madalena tem a certeza 
de que a sua mulher estava lhe traindo. “Defronte do escritório descobri no chão 
uma folha de prosa, com certeza trazida pelo vento” (p.159). 

Paulo Honório pede uma explicação a Madalena, e nesse momento acontece 
a primeira violência física contra a esposa, pois até então Paulo Honório a agredia 
apenas com palavras, mas agora foi diferente. Quando estavam na igreja Paulo Ho-
nório perdeu o controle. “O nordeste começou a soprar, e a porta bateu com fúria. 
Mergulhei os dedos nos cabelos” (RAMOS, 1994, p.161). E Madalena permanece todo 
tempo calma e isso irritava ainda mais o marido, que pensa em uma solução: “Afir-
mei a mim mesmo que matá-la era ação justa. Para que deixar viva mulher tão cheia 
de culpa? Quando ela morresse, eu lhe perdoaria os defeitos” (RAMOS, 1994, p. 162).  
Podemos perceber como o homem sente-se dono do destino da mulher, ao ponto 
de vê-se com direito de lhe tirar a própria vida.  Mais uma vez o sentimento de posse 
consume Paulo Honório, que vê a mulher como um “objeto” manipulável.

Durante toda a conversa entre o casal, Madalena pede ao marido para ter mais 
paciência com os funcionários, com sua tia, e pede perdão pelos desgostos que 
tinha dado ao companheiro. Finalmente Madalena dá o primeiro indicio de que co-
meteria o suicídio, “Se eu morrer de repente...” (RAMOS, 1994, p.164). Mas o marido, 
consumido pelo ódio, não percebe que a sua mulher estava se despedindo: “Ofere-
ça os meus vestidos à família de mestre Caetano e à Rosa. Distribua os livros com 
seu Ribeiro, o Padilha e o Gondim”; logo em pronuncia as últimas palavras:  “Adeus, 
Paulo. Vou descansar” (RAMOS, 1994, p. 1665, 166).
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Quando amanhece Paulo Honório volta para casa e escuta os gritos no quarto, 
quando sobe 0s degraus e entra no quarta encontra a Madalena já sema vida: “Ma-
dalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos contos da 
boca. No soalho havia manchas de líquido e cacos de vidro” (RAMOS, 1994, p168).  
Assim é o desfecho da vida de uma mulher inteligente que comete o suicídio para 
fugir da opressão que sofria do marido. Após a morte da mulher Paulo Honório 
mergulha em uma tristeza profunda, pois sabia que a mulher tinha tomado aquela 
decisão em virtude do seu comportamento machista. Então, Paulo Honório desco-
bre que a carta que tanto provocou ciúmes era uma carta de despedida destinada 
a ele. “Sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ela me havia falado. 
Abri-o. Era uma carta extensa em que se despedia de mim. Faltava uma página: 
exatamente a que eu trazia na carteira” (RAMOS, 1994, p.169). 

Após a morte de Madalena tudo fica triste e São Bernardo. Paulo Honório se 
encontra sozinho em sua fazenda, tenta retomar o ritmo anterior de sua vida, mas 
logo o entusiasmo acaba, e a lembrança de sua mulher morta o deixar melancólico. 
Percebe-se então que a personagem Paulo Honório consegue ao longo da narrativa 
riqueza e renome, mas era tão capitalista e brutal que acaba terminando fracassa-
do e sem ninguém por perto.
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Conclusão

Madalena em São Bernardo a personagem Madalena representa uma mulher 
“moderna”, de atitude, inteligente e generosa. Casou-se com Paulo Honório para 
protegê-la e proteger a sua tia D. Glória, naquela época era uma exigência social a 
mulher casar-se, mas depois do casamento sofre bastante com as atitudes do mari-
do, um homem ignorante que a sufocava, e a única solução que Madalena encontra 
é o suicídio, pois assim acabaria com o sofrimento que passava naquela fazenda. 

Após a morte de Madalena é que Paulo Honório percebe o mal que fizera à 
esposa e a si mesmo, entra em uma depressão e passa a viver sozinho nas terras 
que sempre sonhou, mas que agora tinha perdido o sentido para ele. Percebemos 
a todo o momento que Paulo Honório tentava dominar a visão moderna da esposa, 
com insultos e até agressão física, mas era impossível conseguir mudar a persona-
lidade de Madalena, que mesmo com toda doçura não aceitara as imposições do 
marido.    

Assim, Madalena é considerada por muitos estudiosos como uma personagem 
à “frente do seu tempo”. Diante do impasse armado pelo enredo, “A solução do con-
flito, desfecho da narrativa, é a morte de Madalena, vitória da reificação que destrói 
o humano, derrota Paulo Honório” (LAFETÁ, 2004, p. 93). Dessa maneira, Madalena 
é vista como mulher-sujeito que se opõe as imposições dos paradigmas da socieda-
de e do marido com seu poder de decisão. 

Portanto, São Bernardo é uma obra que provoca uma reflexão sobre a opres-
são de gênero que as mulheres sofreram e sofrem até hoje. Apesar dos avanços 
econômicos, sociais e políticos, muitas das concepções machistas do século XIX ain-
da persistem na sociedade e estão internalizadas nas nossas ideologias. Enquanto 
a igualdade for puramente formal e continuar persistindo a opressão de gênero, 
seguiremos em uma a sociedade com uma política que prega direitos iguais, mas 
que na realidade nem sempre isso acontece, e assim como Madalena viveremos em 
uma eterna fuga da opressão. 
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Pôster

A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE AUTORIA 
FEMININA: UM ESTUDO DE ÚRSULA, DE MARIA FIRMINA 
DOS REIS

DEIVIDY FERREIRA DOS SANTOS (UPE)1

Introdução 

Faz-se importante refletir acerca da exclusão da voz e da escrita de mulheres 
como Maria Firmina dos Reis dos cânones literários, bem como sobre sua represen-
tação no processo de constituição da nacionalidade, considerando-se as diferenças 
de gênero, raça e classe social. Segundo Rita Terezinha Schmidt (2000), o nacional 
constituiu-se como um domínio masculino, de forma direta e excludente, sendo a 
exclusão da representação da autoria feminina no século XIX, uma das formas de 
exercício do poder hegemônico de uma elite cultural, que atribuiu a si o direito de 
representar e significar a nação, conferindo-lhes validade universal. 

Assim, a visibilidade e a circulação das obras de autoria feminina no campo 
acadêmico da construção de saberes não só afetam o estatuto da própria histó-
ria cultural e literária, instalando na reflexão historiográfica interrogações acerca 
de premissas críticas e cristalizações canônicas, como também problematizam as 
representações dominantes calcadas no discurso assimilacionista de um sujeito na-
cional não marcado pela diferença, mas que, na prática, gerou as formas de exclu-
são de voz, presença e representação no processo de constituição da nacionalidade, 
do ponto de vista da diferença de gênero, raça e classe social (SCHMIDT, 2000).

1. Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Literatura pela Universidade de Per-
nambuco/Campus Garanhuns. Foi bolsista PIBIC/CNPq e é bolsista PIBID/CAPES e monitor (PROGRAD 
PFAUPE) das disciplinas “Teoria Literária II” e “Literatura Brasileira II” na referida instituição de ensino. 
Participa dos grupos de pesquisa ARGILEA e DISCENS e é membro da Sala de Leitura do Curso de Letras 
– SLCL, junto à Universidade e tem interesse por estudos relacionados à Teoria Literária, Literatura e 
Intersemiose e Literatura Brasileira.
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Desta forma, percebe-se que as autoras negras do século XIX ainda são pou-
co estudadas na literatura nacional, assim como sua influência na literatura de 
autoria afrodescendente dos séculos XX e XXI. Este trabalho justifica-se pela im-
portância de se resgatar a obra de Maria Firmina dos Reis, não apenas pelo seu 
pioneirismo no que diz respeito à questão da escravidão no Brasil, mas também 
pelo fato deste pioneirismo ter partido de uma mulher afrodescendente, e que 
vivia distante dos principais centros intelectuais do país. O presente trabalho, re-
alizado através de levantamento bibliográfico e análise crítico-interpretativa, visa 
resgatar um pouco da trajetória literária da escritora maranhense Maria Firmina 
dos Reis (1825 – 1917), que escreveu o primeiro romance abolicionista da literatura 
brasileira, Úrsula (1859).

A condição de colonialidade dos sujeitos que estão às margens, dasmino-
rias étnicas e raciais, das mulheres e dos homossexuais e até mesmo das nações 
emergentes começou a ter visibilidade, segundo Anselmo Peres Alós e Rita Te-
rezinha Schmidt (2009), a partir do momento em que a teoria contemporânea 
começou a operar com conceitos como marginalidade, alteridade e diferença. Os 
autores entendem por colonialidade a permanência residual, através de ajustes 
e transformações, que permitem a reintegração dos sujeitos que estão às mar-
gens, bem como sua efetiva ação em um mundo em transformação.Desta forma, 
considerando-se que Úrsula teve sua primeira publicaçãoem 1859 e só voltou a 
ser estudada na década de 1970, a partir da publicação de sua edição fac-similar 
por Horácio de Almeida, é válido lembrarSchmidt (2008), quando esta afirma que 
a investigação de inclusões e exclusões históricas é uma forma de tornar visíveis 
as relações com a ideologia subjacentes às estruturas que definem a natureza do 
literário e a função da história literária como uma grande narrativa, que é gerada 
em função de escolhas políticas e não de escolhas desinteressadas ou neutras. 

O conteúdoe a estrutura estão imbricados em uma formação discursiva do-
minante, e seus efeitos ideológicos confirmam os sentidos e os lugares sociais 
em que esses são produzidos. A questão não é considerar as histórias literárias 
doponto de vista de seus critérios de veracidade ou correspondência entre nar-
rativas e eventos passados, mas de questionar sobre os conhecimentos que são 
gerados por seus constructos e a que interesses servem (SCHMIDT, 2008). Assim, 
a história literária é uma referência dos nexos de nacionalidade,visto que busca 
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cristalizar o que se chama de “narrativização da memória” nos moldes de uma 
formação discursiva homogênea e uniformizadora. Esta funciona como um ele-
mento de interpelação através da qual a identidade horizontal do sujeito nacional 
é constituída e protegida dos embates suscitados pela diferença e pela alteridade 
(SCHMIDT, 2008).

Maria Firmina dos Reis: Uma escritora além do seu tempo

Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1825e morreu 
em 1917. Maria Firmina dos Reis era mulata, bastarda e nãopertencia a uma famí-
lia opulenta, e foi à primeira voz feminina que registroua temática do negro com 
a publicação da obra Úrsula, em 1859. Estaobra foi editada pela primeira vez em 
1859 em São Luís do Maranhão,assinada pelo pseudônimo de “Uma Maranhense”, 
um recurso bastanteutilizado no século XIX, principalmente entre as mulheres 
(OLIVEIRA, 2007). A autora escreveu também um romance de temática indianis-
ta,Gupeva (1861), um livro de poesias intitulado Cantos à beira-mar (1871),o conto 
A escrava (1887) e outros poemas esparsos na imprensa da época,além de com-
posições musicais e do Hino à liberdade dos escravos (1888).

O exercício da escrita foi, para as mulheres do século XIX, uma forma de 
romper os limites entre o privado e o público, destacando-se que o espaçopri-
vado era o único local aceitável para uma mulher. O ato de escrever, no caso das 
mulheres, de uma maneira geral, mas especificamente no caso de uma mulher 
subalternizada como Maria Firmina dos Reis, era como uma transgressão, que 
ultrapassava os limites sociais acordados por uma sociedade conservadora e es-
cravocrata. Desta forma, para Maria Firmina dos Reis, escrever Úrsula significou 
um duplo movimento, que oscilou entre a realização da obra, enquanto arte, e o 
ato político (TAVARES, 2007).
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Úrsula: Romance que dá voz ao negro/escravo

Úrsula é uma narrativa marcada por desencontros, ilusões e decepções,ten-
do como principal diferencial um desfecho fatídico e infeliz, contrastando com 
os finais felizes esperados para as narrativas da época, para que agradassem ao 
público feminino, que ocupava seu tempo e sua cabeçalendo histórias de amor 
(MENDES, 2011). O romance encerra a história da jovem Úrsula que, aprisionada 
por um tio mesquinho em uma fazenda falida no nordeste do Maranhão, vê-se 
envolvida em uma tragédia familiare amorosa: sua mãe é doente e depende de 
seus cuidados e o grande amor de sua vida, Tancredo, é assassinado pelo tio que, 
na verdade, a ama e deseja desposá-la. Sobre o ar ainda há a suspeita de que o tio 
tenha roubado e matado o pai da protagonista do romance, fato que atormentará 
Úrsula durante toda a novela. A escravidão é o cenário social do enredo; deve-se 
considerar que em uma época cheia de interdições, as mulheres do século XIX pro-
duziram uma literatura marcada por sua história corporal, psíquica e social. As-
sim, uma história da literatura brasileira com vistas à inserção da escrita feminina 
deve atentar para os fatos peculiares que circundam esse universo de produção 
literária, observando e compreendendo os limites impostos por uma sociedade 
patriarcal e escravocrata (TAVARES, 2007).

Adriana Barbosa Oliveira (2007) observa que um importante ponto em co-
mum entre a Maria Firmina dos Reis e seu primo é a preocupaçãocom a lingua-
gem. Francisco Sotero dos Reis, autor do Curso de literatura portuguesa e brasilei-
ra acreditava ser necessário que todo literato tivesseconhecimentos linguísticos 
aprofundados para que obtivesse êxito na literatura, sendo, desta forma, favo-
rável ao uso da norma culta e contrário ao uso de “vulgarismos” na literatura. O 
romance inicia-se com a voz narrativa contando a história do jovem Tancredo que, 
após passar seis anos estudando Direito em São Paulo, volta para a província e se 
apaixona por sua prima Adelaide. A oferta de um emprego longe da província faz 
com que ele se ausente por mais um ano, época em que sua mãe morre, o que o 
traz novamente para a casa paterna. Ao retornar, encontra seu grande amor, Ade-
laide, casada com seu pai. Abatido, Tancredo sai de casa a cavalo, quando sofre 
um acidente:
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De repente o cavalo, baldo de vigor, em uma das cavidades onde o ter-
reno se acidentava mais, mal podendo conter-se pelo langor de seus 
lassos membros, distendeu as pernas, dilatou o pescoço, e dando uma 
volta sobre si, caiu redondamente. O choque era por demais violento 
para não despertar o meditabundo viajor: quis ainda evitar a queda: 
mas era tarde, e de envolta com o animal rolou no chão (REIS, 2004, p. 
19).

Tancredo é, então, socorrido por Túlio, um escravo, que se torna amigo de 
Tancredo e é por ele alforriado:

Reunindo todas as suas forças, o jovem escravo arrancou de sobre o 
pé ulcerado do desconhecido o cavalo morto, e deixando-o por um 
momento, correu à fonte para onde uma hora antes se dirigia, encheu 
o cântaro, e com extrema velocidade voltou para junto do enfermo, 
que com desvelado interesse procurou reanimar. Banhou-lhe a fronte 
com água fresca, depois de ter com piedosa bondade colocando-lhe a 
cabeça sobre seus joelhos. Só Deus testemunhava aquela cena tocante 
e admirável, tão cheia de unção e de caridoso desvelo! E ele continuava 
a sua obra de piedade, esperando ansioso a ressurreição do desconhe-
cido, que tanto o interessava (REIS, 2004, p. 23).

Após o acidente, Túlio leva Tancredo para o sítio onde Úrsula e sua mãe mo-
ram, e é neste sítio que eles se conhecem melhor e se apaixonam,trocam juras de 
amor e Tancredo, ao se despedir de Luísa – mãede Úrsula – a tranquiliza quanto ao 
futuro da filha, partindo, então, com Túlio, sob a promessa de voltar em quinze dias:

– Agora, senhora – continuou o mancebo dirigindo-se a Luísa B...que 
apenas ouvia-lhe a voz – agora não me negueis o único bem que ambi-
ciono na vida. Senhora, eu amo a Úrsula, e fora preciso não conhecê-la 
para sair desta casa sem levá-la no pensamento e nocoração. É Úrsula, 
senhora, o anjo dos meus sonhos, é a esperança da minha vida. Viver 
sem ela d’ora em diante fora morrer mil vezes, sem nunca encontrar o 
descanso da sepultura. Não ma negueis.Úrsula é a esposa que convém 
a minha alma, é a esposa que pede o meu coração. Sereis vós surda à 
minha súplica? (REIS, 2004, p. 107).
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Durante a ausência de Tancredo, Fernando – tio de Úrsula – reaparece, de-
clarando-se arrependido por todo o mal que fez para sua irmã e seu cunhado, já 
falecido, alegando que pretende reparar o erro casando-se com Úrsula e fazendo 
dela sua herdeira:

Louca, louca, que eu fui, tinha diante dos olhos o comendador P***,
o perseguidor de minha mãe, e...
– O assassino de teu pai, minha Úrsula – interrompeu Luísa B... com 
indefinível amargura.
– Será possível? – exclamou a moça atônita.
– Sim – tomou ela – acaba de confessar-mo num transporte, que diz de 
vivo arrependimento.
– Oh! que horror! – disse Úrsula, levando as mãos ao rosto lívido de 
pavor.
– E diz que loucamente te adora, e quer compensar-te com seu
nome, e com a sua fortuna dos males que nos há feito!...
– Que insulto nos faz o comendador – o assassino de meu pai!!!
– (...)
Fernando voltará aqui com um sacerdote, que há de abençoar, em pre-
sença deste leito de agonia, a união forçada da filha de Paulo B..., com 
o seu assassino!
– Oh! não... nunca, nunca! – bradou a donzela fora de si.
(...)
– (...) Meu Deus! Perdoai-me, se peco nisto...
Aconselho-te... que fujas...
Foge... minha... fi...lha!... fo...ge!...
Foram suas últimas palavras, a custo arrancadas e entrecortadas pela 
morte (REIS, 2004, p. 149).

Tancredo e Túlio regressam e ficam sabendo, através de Susana – a mortede 
Luísa, das intenções de Fernando e que, naquele momento, Úrsula tinha ido fazer 
uma visita ao túmulo da mãe. Os dois partem, então, para encontrar com Úrsula e 
quando a encontram, a jovem estava desacordada, sendo levada, então, para um 
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convento, para que ficasse a salvo das intenções de seu tio, o que possibilitaria, 
assim, seu casamento com Tancredo. Fernando fica furioso ao procurar Úrsula e 
descobrir que esta tinha saído para visitar o túmulo de sua mãe, ordena, então, 
que Susana seja levada até a sua fazenda e torturada até a morte:

– Susana! Hás de pagar-me! – bradou fora de si – Não zombarás de mim 
impunemente. Ao inferno descerás, negra maldita, e todo o meu rigor 
não bastará para a tua punição. Foi debalde que tentaste iludir-me! O 
coração bem mo dizia que a não acharia aqui!... (REIS, 2004, p. 184).
– Vedes? – lhe disse apontando com o dedo na direção do poente
– É ela, - é Susana!
O comendador levantou maquinalmente a cabeça e olhou.
Em uma rede velha levavam dois pretos um cadáver envolto em gros-
seira e exígua mortalha; iam-no sepultar!
Então Fernando P... estremeceu; porque aos ouvidos ecoou-lheuma 
voz tremenda e horrível que o gelou de medo. Era o remorso pungente 
e agudo, que sem tréguas nem pausa acicalava o seu coração fibra por 
fibra.
Escondeu o rosto, espavorido, e meneando a cabeça disse:
– Não! Não fui eu!
– Fostes! – tornou-lhe o padre com o acento de que vai julgar – Ainfeliz 
sucumbiu à força de horríveis tratos. Martirizastes a pobre velha, ino-
cente, e que não teve parte na desaparição de Úrsula! (REIS, 2004, pp. 
224 – 225).

No dia seguinte, Túlio foi capturado por dois empregados de Fernando e leva-
do até ele, o qual propôs a Túlio que traísse Tancredo, para que Fernando pudesse 
matá-lo, porém, Túlio recusou tal proposta, sendo, então, preso por Fernando. 
Túlio, porém, consegue fugir e parte em direção ao convento onde Úrsula estava, 
na tentativa de avisar Úrsula e Tancredo que Fernando planejava uma emboscada. 
Túlio foi assassinado logo depois de avisar o jovem casal dos planos de Fernan-
do. Tancredo, mesmo cercado pelos empregados de Fernando, atira neste, mas é 
morto a punhaladas pelo comendador, que desconsidera os apelos da jovem noi-
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va:“Luta desesperada travou-se entre ambos. Os asseclas do comendador agar-
raram Tancredo pelas costas, e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o 
punhal que trazia na mão” (REIS, 2004, p. 215).

Poucos dias depois, Úrsula fica louca e morre e Fernando termina seus dias 
em um convento, onde passa a se chamar Frei Luís de Santa Úrsula, “o louco”:

E ela, nesse transe supremo, cruzou as mãos sobre o peito, apertando 
nesse estreito abraço a florzinha seca de sua capela, e murmurou – 
Tancredo! – e, com os lábios entreabertos, e onde adejava um sorriso 
divinal, e como um anjo deu o último suspiro (REIS, 2004, p. 230).
Frei Luís de Santa Úrsula, ou antes, o comendador Fernando P..., volveu 
os olhos já baços pela morte, e olhando para o Crucificado, e depois 
para o padre, disse:
– Amei-a, padre; amei-a mais que ao Filho de Deus, mais do que à sal-
vação da alma, e por amor dela despenhei-me no inferno!... – E as lágri-
mas começaram a cair-lhe pelas áridas faces (REIS, 2004, p. 234).

O romance Úrsula antecipa a obra do poeta abolicionista Casto Alves (cuja 
produção vai de 1876 a 1883); a obra Vítimas-algozes (1869), de Joaquim Manoel de 
Macedo e A escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães. O diferencial de Maria 
Firmina dos Reis, entretanto, deve-seao fato de ser o primeiro romance de autoria 
afrodescendente, recuperada do esquecimento por parte da historiografia literá-
ria brasileira em função da edição fac-similar preparada por Horácio de Almeida e 
vinda a público em 1975, mesmo ano em que Nascimento Morais Filho publicou o 
volume Maria Firmina, fragmentos de uma vida. Os estudos de Charles Martin, que 
estão presentes no prefácio da terceira edição de Úrsula (1988), o artigo de Luiza 
Lobo (1993) e o estudo de ZahidéMuzart (2000) fazem parte da recepção crítica 
sobre Maria Firmina dos Reis e sua obra.

Úrsula é colocada como obra fundadora da literatura afro-brasileira ao lado 
de Primeiras trovas burlescas de Getulino, do poeta Luís Gama, ambos publicados 
no mesmo ano, segundo informa Eduardo de Assis Duarte, em seu artigo “Lite-
ratura afro-brasileira: um conceito em construção”. A obra de Maria Firmina dos 
Reis, ao contrário do que aconteceu com a obra de Luís da Gama, permaneceu no 
esquecimento por muito tempo, segundo Muzart (2000), o que se deve ao fato de 
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o livro ter sido editado na periferia, longe da Corte, além de ter sido escrito por 
uma mulher e mulata. Entretanto, Marcelo José da Silva (2009) acredita que sua 
condição étnico-social pesou mais do que seu posicionamento geográfico, visto 
que, no mesmo período, é possível encontrar publicações de compatriotas de Ma-
ria Firmina dos Reis do sexo masculino.

Úrsula adota um posicionamento explicitamente antiescravagista. O romance 
não tem a pretensão de ser uma bula abolicionista, entretanto, o fato de se tratar 
de uma literatura emergente deve ser privilegiado. Como mulher, intelectual e ne-
gra, Maria Firmina dos Reis não pertencia a nenhum grupo metropolitano. Segun-
do Zélia M. Bora (2006), ela criou uma visão diferenciada frente aos demais discur-
sos, tais como os que dizem respeito a questões de pertinência e não pertinência 
do sujeito afrodescendente no espaço nacional. Assim, seu discurso sobre a nação 
foi narrado a partir da perspectiva dos sujeitos oprimidos, como uma pluralidade 
de indivíduos, entre homens negros e mulheres negras e brancas, criando, assim, 
um sentido bem mais abrangente de alteridade,“Ele entanto resignava-se; e se 
uma lágrima a desesperação lhe arrancava, escondia-a no fundo da sua miséria. 
Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem espe-
rança e sem gozos!” (REIS, 2004, p. 22).

Desta forma, ao contrário do que mostram muitas obras da época,tais como 
Cinco minutos (1856), de José de Alencar e A viuvinha (1857), também de autoria de 
José de Alencar, Úrsula é a história trágica de uma sociedade submetida às contin-
gências arbitrárias da ordem patriarcal. Destaca-se que, em Úrsula, Maria Firmina 
dos Reis traz a escravidão como algo “odioso”, mas nem por isso endurece a sen-
sibilidade do jovem negro, o que seria uma chave para compreender a estratégia 
autoral de denúncia e combate ao regime sem agredir em demasia as convicções 
dos leitores brancos. Um exemplo seria Túlio, que é uma vítima, não um algoz e 
sua revolta se faz no seu silêncio, já que Túlio não tem meios para confrontar o 
poder dos senhores. Ao longo da obra, observa-se que o comportamento de Túlio 
é sempre baseado em valores cristãos e dele também parte a ideia de que apenas 
a morte liberta da opressão vivida pelos escravos:
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Oh! esperança! Só a têm os desgraçados no refúgio que a todos ofere-
ce a sepultura!... Gozos!... só na eternidade os anteveem eles! Coitado 
do escravo! nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de 
amargurada dor!!... (REIS, 2004, p. 22).
Senhor Deus! Quando calará no peito do homem a tua sublime máxi-
ma – ama a teu próximo como a ti mesmo – e deixará de oprimir com 
tão repreensível injustiça ao seu semelhante!... a aquele que também 
era livre no seu país... aquele que é seu irmão?! E o mísero sofria; por-
que era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma; porque os 
sentimentos generosos, que Deus lhe implantou no coração, permane-
ciam intactos, e puros como sua alma. Era infeliz; mas era virtuoso; e 
por isso seu coração enterneceuse em presença da dolorosa cena, que 
se lhe ofereceu à vista (REIS, 2004, p. 23).

Nesta obra, Maria Firmina dos Reis deu ao negro uma posição que até então 
lhe tinha sido negada, a posição de ser humano privilegiado, portador de senti-
mentos, memória e alma (MENDES, 2011). No que diz respeito à posição dada ao 
negro nesta obra, segundo Charles Martin, o negro não apenas é colocado em 
pé de igualdade diante do rico Cavaleiro, mas mais do que isto, ele é visto como 
a “base de comparação” para que o leitor possa avaliar o valor do herói branco 
(DUARTE, [s.d.]), o que pode ser verificado no trecho em que o escravo Túlio salva 
Tancredo:

Apesar da febre, que despontava, o cavaleiro começava a coordenar 
suas ideias, e as expressões do escravo, e os serviços que lhe prestara 
tocaram-lhe o mais fundo do coração. É que em seu coração ardiam 
sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do 
jovem negro: por isso, num transporte de íntima e generosa gratidão, o 
mancebo, arrancando a luva, que lhe calçava a destra,estendeu a mão 
ao homem que o salvara (REIS, 2004, p. 25). 
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É importante destacar que Tancredo e Úrsula – as personagens protagonistas 
desta narrativa – são brancas e as personagens negras ocupam um papel secun-
dário na obra. Entretanto, são muito significativas, pois é através das persona-
gens secundárias que temas de extrema relevância, tais como a problemática da 
escravidão negra, são abordados. Susana, uma das personagens secundárias do 
romance ocupa um papel digno de destaque. Eduardo Assis Duarte e Charles Mar-
tin a comparam um elo vivo da memória ancestral ou uma espécie de alter ego da 
romancista, sendo esta personagem que configura a voz feminina, é a porta-voz 
da verdade histórica e é quem pontua as ações, seja com comentários ou como 
porta-voz dos anúncios e previsões, os quais preparam o espírito do leitor e ace-
leram o andamento da narrativa.

A estratégia discursiva de fazer da escrita literária uma possibilidade de dar 
voz para os antepassados é usada por Maria Firmina dos Reis em Úrsula. A au-
tora abre espaço para que uma personagem secundária assuma a focalização, 
retratando a questão da escravidão sob o ponto de vista dos próprios escravos e 
destacando que o único lugar onde o “signo” liberdade faz algum sentido são as 
terras africanas, de onde ela foi arrancada (ALÓS, 2011). O nono capítulo do livro 
é dedicado à Susana e neste capítulo, a escrava relata a Túlio sua vida na África, 
terra onde era livre e vivia com seu esposo e com sua filha, relembrando, até mes-
mo, o caminho que os negros escravizados trilhavam até chegar ao Brasil. Nesta 
conversa, Susana questiona a alforria dada a Túlio por Tancredo, questionando-o 
se ele não estaria trocando um cativeiro por outro cativeiro:

– Túlio, – continuou – não sabes quanto sofro quando recordo-me de 
que nossa querida menina vai tão breve ficar só no mundo! Só, Túlio! 
Quem a acompanhará? quem poderá consolá-la! Eu? Não. Pouco pode-
rei demorar-me neste mundo. Meu filho, acho bom que não te vás. Que 
te adianta trocares um cativeiro por outro! E sabes tu se ao o encontra-
rás melhor? (...)
– Oh! Quanto a isso não, mãe Susana – tornou Túlio – (...). Não troco ca-
tiveiro por cativeiro, oh, não! troco escravidão por liberdade, por ampla 
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liberdade! (...)
– Tu! Tu livre? ah não me iludas! – exclamou a velha africana abrindo uns 
grandes olhos. Meu filho, tu és já livre?... (REIS, 2004, pp. 113 - 114).

Além de questionar a validade da alforria, Susana relata a Túlio a sua vida na 
África e a sua captura, assumindo o papel de porta-voz da verdade histórica:

Ainda não tinha vencido cem braças de caminho, quando um assobio, 
que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigoiminente, 
que aí me aguardava. E logo dois homens apareceram, e amarraram-
me com cordas. Era uma prisioneira – era uma escrava! Foi embalde 
que supliquei em nome da minha filha, que me restituíssem a liber-
dade: os bárbaros sorriam-se de minhas lágrimas, e olhavam-me sem 
compaixão [...]
Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e 
de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cru-
éis tormentos, e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida 
passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. 
Para caber amercadoria humana no porão fomos amarrados em pé 
para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais 
ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos potentados da 
Europa (REIS, 2004, pp. 116-117).

É ainda na condição de portadora da verdade histórica que Susana lembra 
os horrores vivenciados na travessia até chegar ao Brasil e as punições sofridas 
sempre que alguém tentava, em vão, rebelar-se:

Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida 
má e ainda mais porca: vimos morrer ao nosso lado muitos compa-
nheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que cria-
turas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a 
consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos!
Muitos não deixavam chegar esse último extremo – davam-se à morte. 
Nos últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entra-
ram a vozerar. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água 
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e breu fervendo, que escaldou-nos e veio dar morte aos cabeças do 
motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foram 
sufocadas nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocida-
des (REIS, 2004, p. 117).

O escravo alforriado Túlio destaca-se também pela sua consciência de que 
a escravidão restringe-se apenas ao corpo. Segundo Algemira Macêdo Mendes 
(2006), Túlio demonstra ter muita sabedoria, apesar de ser um rapaz jovem, e suas 
reflexões mostram as ideias de alguém que poderia ter se desenvolvido intelectu-
almente, mas que não fora em função da sua condição de escravo e da segregação 
que vivia. O jovem, ao mesmo tempo em que deseja a sua libertação e a dos de-
mais escravos, compreende que apesar da condição em que vive, sua mente não 
pode ser escravizada:

– [...] Porque ao africano seu semelhante disse: – és meu! – ele curvoua 
fronte, e humilde, e rastejando qualerva, que se calcou aos pés, o vai 
seguindo? Porque o que é senhor, o que é livre, tem segura em suas 
mãos ambas a cadeia, que lhe oprime os pulsos. Cadeia infame e rigo-
rosa, a que chamam: – escravidão?!... E, entretanto, este tambémera 
livre, livre como um pássaro, como o ar; porque no seu país não se é 
escravo. Ele escuta a nênia plangente de seu pai, escuta a canção sen-
tida que cai dos lábios de sua mãe, e sente como eles, que é livre. Oh! 
a mente! Isso sim ninguém a pode escravizar! Nas asas do pensamento 
o homem remonta-se aos ardentes sertões daÁfrica, vê os areais sem 
fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias 
do oásis, quando o sol requeima e o vento sobra quente e abrasador: 
[...]. Desperta, porém, em breve dessa doce ilusão, ou antes, sonho em 
que engolfara, e a realidade opressora lhe aparece – é escravo em terra 
estranha! [...] foge a doce ilusão de um momento, como ilha movediça; 
porque a alma está encerrada nas prisões do corpo! (REIS, 2004, pp. 
38 – 39).
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O romance envolve ainda uma dimensão entre raça, cultura e gênero, como 
parte das representações da condição da mulher brasileira no século XIX, re-
tratada a partir da perspectiva de uma intelectual negra. Ao longo do romance, 
Maria Firmina dos Reis reitera a predominância dos cânones dominantes do en-
redo, visto que há muita dependência do domínio patriarcal. Esta dependência, 
à qual as personagens estão submetidas, leva-as ao fracasso e à morte diante 
da vontade patriarcal. A derrota dos personagens não é a derrota da narrativa, 
pois esta emerge como signo de diferença, construindo outra versão sobre os 
fatos, em que a crítica à violência ao sistema patriarcal é um tema essencial na 
obra (BORA, 2006).

Desta forma, discutir e relativizar o cânone viabiliza o abalo de tradições 
e sistemas de valores instituídos pelos centros de poder. Enquanto as nações 
periféricas relativizam os critérios estéticos impostos pelas metrópoles, os paí-
ses centrais são assolados pelas reivindicações de grupos subalternizados, nos 
quais mulheres, negros e homossexuais, em um importante gesto de descoloni-
zação do imaginário, reivindicam parâmetros alternativos para a produção cultu-
ral (ALÓS, 2012).

Considerações finais

Por fim, deve-se considerar que Úrsula, o primeiro romance abolicionista da 
literatura brasileira, escrito cerca de 29 anos antes da abolição da escravatura no 
Brasil, por uma mulher afrodescendente, traz à tona reflexões acerca da exclusão 
de Maria Firmina dos Reis dos cânones literários nacionais. A autora ocupa um es-
paço público, o espaço da escrita, o que, em geral, não era permitido às mulheres, 
e o usa como atuação política, onde questiona a legitimidade da escravidão e os 
valores da sociedade patriarcal.

Nesta obra, Maria Firmina dos Reis relata a escravidão sob o ponto de vis-
ta dos escravos, dando a eles vozes para que pudessem relatar suas memórias 
não só da sua terra natal, mas da travessia até chegar ao Brasil, a violência a que 
os escravos eram submetidos em tal travessia e em terras brasileiras, e ainda, é 
usando a voz de uma escrava, que Maria Firmina dos Reis questiona a alforria, a 
possibilidade de ser “livre” em um país escravocrata como o Brasil daquela época.
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A crítica aos valores da sociedade patriarcal aparece através da representa-
ção da mulher brasileira do século XIX, a qual tinha seus desejos, suas vontades 
e seu corpo submetidos à ordem patriarcal. Tal fato fica visível no amor de Úrsula 
por Tancredo e no final fatídico de seu relacionamento, submetido às vontades e 
aos desejos do tio da protagonista. Desta forma, cabe ressaltar que, a inclusão 
ou exclusão de algumas obras do cânone literário, como é o caso de Úrsula, não 
acontece de forma neutra ou sem interesses, mas em função de escolhas políti-
cas, evidenciando o descrédito de obras e autores que não estão ligados às elites 
culturais, sejam elas de gênero, classe ou de raça dominante.
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A REPRESENTAÇÃO DO DUPLO NA OBRA CIRANDA DE 
PEDRA DE LYGIA FAGUNDES TELLES

SAMEA RAFAELA LOPES DA SILVA (UERN) 
MARIA APARECIDA DA COSTA (UERN)

Introdução
 
Podemos pensar o duplo na literatura como sendo o desdobramento do eu, 

refletido através dos sujeitos e seus meios sociais, uma vez que, os sujeitos apre-
sentam-se cada vez mais vazios, vive sem ideais, em uma busca que parece inter-
minável pela sua própria identidade. Fato este que pode ser comumente notado no 
indivíduo contemporâneo, através da fragmentação e do seu caráter dual. Essa du-
alidade é refletida na ficção contemporânea de forma contundente, principalmente 
quando falamos de Lygia Fagundes Telles, considerada uma escritora de grande re-
levância na literatura brasileira e com uma vasta produção literária. Nas suas produ-
ções, Telles aborda os mais variados temas, envolvendo desde questões referentes 
a dores existenciais, a fatos corriqueiros do cotidiano, sendo a duplicidade e a busca 
de identidade, elementos recorrentes em suas obras. 

O mito do duplo, conforme propõe Leite (2013, p.11), “ao longo da história lite-
rária, assumiu diferentes representações, consoante o contexto de produção, em-
bora conserve em sua essência o símbolo da busca da identidade através da relação 
do eu com o outro”, assim, mediante a multiplicidade de papéis que o sujeito assu-
me nesse contexto moderno, propomos nesse trabalho analisar a representação 
do duplo na obra Ciranda de pedra, com o intuito de mostrar como Telles apresenta 
de maneira acentuada questões referentes a busca de identidade do eu, fato muito 
característico do sujeito contemporâneo que vive em busca de preencher seus an-
seios.
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O romance brasileiro contemporâneo e suas particularidades

A última fase da ficção brasileira, conforme aponta Antonio Candido (2000) se 
manifesta nos anos de 1960 e 1970. Nesse cenário nos deparamos com romances 
que buscam na sua essência romper as rupturas dos valores tradicionais, enfocan-
do o sujeito que vive em constate conflitos interiores.  De acordo com o escritor Jair 
Ferreira dos Santos, no livro O que é pós-moderno (2006), o romance contemporâ-
neo é caracterizado por fazer uma releitura de tudo já apresentado anteriormente 
em outros períodos literários, ou seja, todas as características apresentadas nos 
romances de outras épocas volta à tona só que de maneira ressignificada. Assim 
sendo, vale ressaltar que denominou-se chamar romance contemporâneo, todos 
“aqueles escritos após 1945, quando não se tem mais definido nenhum período lite-
rário em um bloco homogêneo e didático” (COSTA, 2014, p.29).

Santos (2006) define que esse período denominado pós-modernismo “histori-
camente foi gerado por volta de 1955, para vir à luz lá pelos anos 60”(2006, p. 20), 
houveram mudanças significativas em todas as instâncias, como na arte, na ciência 
e na sociedade. Na sociedade contemporânea, o ritmo da vida ocorreu de maneira 
rápida, devido a fatores como as novas tecnologias e o avanço da ciência. Conforme 
Costa (2014), o que se pode depreender, é que nesse contexto moderno, a literatura 
passa por mudanças “adaptando-se aos acontecimentos do homem contemporâ-
neo e absorvendo seus novos valores, refletindo seus valores socioculturais” (2014, 
p. 21). Assim, o romance contemporâneo enfatiza primordialmente questões refe-
rentes ao sentimento do vazio, de uma vida fragmentada e/ou desordenada. 

Assim sendo, o pós-modernismo encara um estilo de vida e de filosofia, ou 
seja, vem apresentar um pensamento reflexivo do vazio, da ausência de valores e 
de sentido para vida. De acordo com Santos (2006), a imagem do sujeito é refletida 
como sendo um ser que constantemente busca razões para viver.

Nesse contexto, surge o neo-individualismo pós-moderno, no qual o 
sujeito vive sem projetos, sem ideias, a não ser cultuar sua auto-ima-
gem e buscar a satisfação aqui e agora. Narcisista e vazio, desenvolto e 
apático, ele está no centro da crise de valores pós-moderno (SANTOS, 
2006, p. 30).
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Depreende-se assim, que estamos diante de um sujeito que vive de constantes 
crises, sobretudo, vale salientar que não podemos levar tudo que está refletido na 
literatura para a realidade, uma vez que, estamos trabalhando com o fictício. Con-
forme Santos (2006, p. 39), “na literatura pós-moderna não é para se acreditar em 
tudo que está sendo dito, não é um retrato da realidade, mas um jogo com a própria 
literatura, suas formas a serem destruídas, sua história a ser retomada de maneira 
irônica e alegre”, ou seja, a literatura apenas reflete comportamentos que lembram 
os comportamentos atuais.

Dessa maneira, o que podemos perceber é que os romances contemporâneos 
são na sua grande maioria, complexos, são obras herméticas que tentam captar os 
desejos de um indivíduo cada vez mais fragmentado.  Assim sendo, o leitor neces-
sita fazer uma leitura atenta, uma vez que, a falta de linearidade deixa o romance 
mais complexo, conforme Santos (2006, p. 40) “a fragmentação é total, podendo-se 
misturar os narradores: em geral não sabemos quem está falando”, ou seja, obser-
va-se com frequência no romance contemporâneo, os próprios personagens guian-
do a narrativa através do seu fluxo de consciência.Nota-se que não há mais a pre-
ocupação em tentar demarcar tempo cronológico e espaço físico, os autores estão 
mais preocupados em descrever as vivências particulares das personagens.

Para Santos (2006) os pós-modernos buscam restaurar os antigos valores, bus-
cam desenvolver temas que antes eram descriminados ou considerados menores 
na literatura como “desejo, loucura, sexualidade, linguagem, poesia, sociedades pri-
mitivas, jogo, cotidiano” (SANTOS, 2006, p. 74). 

Após todos esses períodos denominados realista, romântico, moderno, o que 
dá ênfase a literatura, conforme Costa (2014, p. 29), “é o romance intimista, as rela-
ções problemáticas interiorizadas pelos personagens em um constante reflexo de 
um mundo em dissonância com o sujeito”, assim, surge uma literatura com tom 
intimista, em que as personagens são quem conduzem a obra através dos seus 
conflitos interiores, nesse contexto vários autores se destacam, entre eles, figura 
escritores como Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles. 

Lygia Fagundes Telles surge em um período de novas e importantes estreias 
na prosa literária brasileira, destacando-se pela sua prosa intimista e subjetivista. 
A escritora é responsável por uma vasta produção literária, entre elas, a escrita de 
quatro romances, em que aqui destaco a produção do seu primeiro romance,Ciran-
da de pedra, que será objeto de análise nesse trabalho. 
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Ciranda de pedra publicado incialmente em 1954, narra a história de Virgínia, 
uma personagem que “amadurece em meio a crises, sofrendo desilusões” (LAMAS, 
2004, p. 69), uma história que dá ênfase aos conflitos vivenciados pela personagem 
Virgínia, apresentando a duplicidade da vida da protagonista a meio a revelações, 
segredos e frustações. Para Antonio Candido, Lygia Fagundes Telles é uma escritora 
que “sempre teve o alto mérito de obter, no romance e no conto, a limpidez ade-
quada a uma visão que penetra e revela, sem recurso qualquer truque ou traço car-
regado, na linguagem ou na caracterização” (2000, p. 249), assim, Telles consegue 
nas suas obras fazer uma recuperação do passado do convívio entre a memória e a 
consciência, através da sua escrita intimista.

É evidente nesse cenário contemporâneo, mudanças significativas no modo 
de produzir, segundo Candido (2000, p. 250) “não se trata mais de ver o texto como 
algo que se esgota ao conduzir este ou àquele aspecto do mundo e do ser”, pois 
as narrativas apresentam temas universais que não se esgotam, terão sempre o 
mesmo valor literário independente de quando seja lido. Assim, veremos de forma 
acentuada em Ciranda de pedra, uma obra de cunho notadamente psicológico, os 
conflitos vivenciados pela personagem Virgínia através da duplicidade do seu eu.

O duplo na obra Ciranda de pedra

É com a obra Ciranda de pedra, publicada inicialmente em 1954, que Lygia Fa-
gundes Telles teve sua maturidade intelectual assumida (Cf. LAMAS, 2004), uma 
obra dividida em duas partes, conta a história de Virgínia, uma menina que sofre 
pela solidão e rejeição da família e amigos. A primeira parte do livro é dividida em 
sete capítulos, narra a infância de Virgínia, filha de pais separados, mora com sua 
mãe – que possui problemas mentais – e com Daniel, esse era médico, e quem ca-
rinhosamente cuidava de sua mãe. A segunda parte é dividida em dez capítulos, 
narra a volta de Virgínia do internado, já adulta, com os mesmos sentimentos que 
lhe cercaram durante sua infância, sendo um deles, a rejeição por parte da família 
e amigos. 

Bruna, sua irmã mais velha estava sempre posta a julgar a mãe pelos seus 
atos, Otávia sua outra irmã, era linda e chamava atenção de todos, era a preferida 
de Frau Herta, uma governanta que cuidara delas na infância, além disso, tinha os 
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amigos, Letícia, Afonso e Conrado. Conrado era o homem por quem Virgínia sempre 
nutriu um intenso amor. Os cincos formam um grupo, ou como a obra vem retratar, 
uma ciranda, que sempre esteve fechada para Virgínia. 

É uma obra densa, uma vez que Telles apresenta uma escrita carregada de sub-
jetividade, dando vazão aos conflitos interiores das personagens, o que possibilita 
ao leitor conhecer os principais problemas que afligem as personagens. Ciranda de 
Pedra traz no seu enredo questões cotidianas, entre elas, o esfacelamento familiar. 
Nele, a família “tradicional” é desfeita,Laura, a mãe de Virgínia, deixa o marido para 
viver um outro amor, e isso para a época em que o livro foi escrito era considerado 
um escândalo, uma mulher abandonar sua família era motivo de discriminação por 
parte da sociedade. Assim, na obra, essa relação passa a ser vista como um grande 
pecado diante da lei de Deus, é tanto que o próprio Daniel atribui a loucura de Laura 
a um castigo divino devido o adultério. 

Outro ponto forte da obra, é a duplicidade da personalidade de Virgínia, que 
luta para se libertar do passado, da infância amargurada, solitária e infeliz. De iní-
cio, a narrativa já apresenta indícios da personalidade solitária e problemática da 
protagonista.

Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto.
 – Abre, menina – ordenou Luciana do lado de fora.
Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer as unhas, seguindo com 
o olhar uma formiguinha que subia pelo batente da porta. “Se entrar 
aí nesse fresta, você morre!”, sussurrou soprando-a para o chão. “Eu te 
salvo, bobinha, não tenha medo”, disse em voz alta. E afastou o indica-
dor. Nesse instante fixou o olhar na unha roída até a carne. Pensou nas 
unhas de Otávia. E esmagou a formiga (TELLES, 1975, p. 5).

Nota-se no fragmento acima, que Virgínia ao trazer nos seus pensamentos a 
imagem da irmã, gera em si um certo ódio, expresso na sua ação de matar a for-
miga, esse ato representa um sentimento contido de insatisfação, pois Otávia e 
Bruna viviam com o pai em uma mansão, tinham tudo o quanto desejavam. Otávia 
era querida por todos, tinha “cabelos perfumados e frescos como se tivessem sido 
lavados a pouco” (TELLES, 1975, p. 44), sua fisionomia lembrava a da mãe, enquanto 
ela não se parecia nem com a mãe nem com o pai Natércio, e ainda por cima vivia 
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de ninharias na casa de Daniel, não tinha vestidos novos, reaproveitava os vestidos 
da mãe, além disso, era tratada com desdém por Luciana, empregada da casa, que 
fazia tudo por amor a Daniel. 

Logo, podemos identificar na narrativa o primeiro conflito vivido por Virgínia, 
tentar compreender o porquê de sua mãe ter abandonado sua família, e apenas tê
-la levado para morar em sua companhia. Além disso, no decorrer da narrativa des-
cobrimos que além da insatisfação de Virgínia por não ter uma boa vida como a das 
irmãs, o fato de saber da aproximação e intimidade que Otávia tinha com Conrado, 
o rapaz por quem ela provia um puro e intenso sentimento amoroso, a incomodava 
ao ponto de fazê-la viver rodeada de incertezas.

Virgínia decepou a cabeça de Otávia e colocou a sua no lugar. Acendeu-
se o sol. Passeando pelo jardim, a flutuar como uma fada, veio vindo a 
mãe de mãos dadas com o pai. [...] Conrado vestia a mesma roupa do 
moço da folhinha e tinha aquela expressão de deslumbramento: “Virgí-
nia como seus cabelos são lindos! Quando eu crescer, vamos nos casar” 
(TELLES, 1975, p. 19).

Como podemos perceber através do fluxo de consciência, Virgínia deseja ser 
como Otávia, talvez assim ela despertaria o interesse de Conrado. Além disso, so-
nhava em ver sua mãe novamente com o seu pai, e ainda idealizava casa-se e ser fe-
liz ao lado do seu amado. A narrativa apresenta inúmeros elementos responsáveis 
por desencadear conflitos difíceis de serem apagados na vida de Virgínia, pois ela 
cresceu vendo sua mãe sem saúde, na esperança que ela ficaria boa e voltaria para 
o seu pai. Natércio sempre a tratou com extrema frieza, além do mais, foi sempre 
tratada por todos como uma criança desajustada, fazendo com que ela se sentisse 
cada vez mais reprimida e solitária. 

Virgínia vivia imersa em um mundo que só girava em torno de si, e sobretudo 
sofria por ter sido rejeitada no círculo fechado de amigos composto por Bruna, Otá-
via, Conrado, Letícia e Afonso, rejeitada em virtude das suas atitudes atrapalhadas 
e sua falta de compostura. Todos esses motivos desencadearam conflitos no ínti-
mo de Virgínia fazendo que ela tivesse na sua fase adulta um confronto com o seu 
próprio eu, ou seja, ocorria um embate entre duas personalidades, de um lado, a 
Virgínia adulta, e de outro, a criança aborrecida com os sentimentos de inseguran-
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ça e rejeição presos dentro de si, conforme López (2006) “o duplo aparece quando 
duas incorporações da mesma personagem coexistem em um mesmo espaço ou 
mundo ficcional” (LÓPEZ, 2006 apudLEITE, 2013, p. 45).Assim, percebemos no decor-
rer da narrativa que o encontro com o duplo possibilita sempre uma inquietude na 
personagem, pois, os questionamentos surgem de forma demasiada, resultado do 
confronto com o seu próprio eu.

A trama de Ciranda de Pedra vai sendo tecida em cima dos conflitos de Virgínia, 
ao deixar a casa de Daniel para morar com seu pai achava que tudo seria um sonho, 
ser vizinha de Conrado e sempre poder vê-lo era o que ela mais desejava, porém, 
não foi bem como ela idealizou. Seu pai Natércio mostra-se cada vez mais distante, 
ela não conseguia entender a frieza dele e a falta de carinho com ela, “sorriu sem 
vontade. Ficou vendo a água escorrer por entre os dedos. Pensou em Natércio. “Por 
que está sempre fugindo?” (TELLES, 1975, 70-71). 

Tudo começa a se esclarecer depois da ida de Luciana a mansão de Natércio, 
pois Luciana faz grandes revelações,após a morte de Laura e o suicídio de Daniel, 
Virgínia começa a entender o porquê seu pai lhe tratava com tanta frieza, logo após 
descobrique a mãe abandonara o lar familiar porque traíra Natércio com Daniel e 
este é o seu pai biológico. Constata-se então que o motivo que levou a protagonista 
a ir para o internato foi o fato de conhecer sua verdadeira origem, para ela sua pre-
sença só causava desconforto a todos, assim preferiu se afastar das pessoas que 
lhe geravam sofrimento.

Virgínia debruçou-se na janela e ofereceu o rosto à chuva. Ele sabia, Lu-
ciana sabia, decerto todos os outros também sabiam. Só as freiras não 
saberiam nunca. Ia viver num lugar onde ninguém sabia de nada: não 
sabiam do quarto azul onde a mãe via plantas crescendo entre os dedos, 
“arranca Daniel!” Não sabiam do pai, “um dia virá um príncipe de um rei-
no vizinho perguntando pela donzela Virgínia...” Não sabiam de Luciana, 
“a bala entrou por um ouvido e saiu por outro...” Lá, ninguém sabia de 
nada (TELLES, 1975, 87-88).



112

XXVI Jornada do Gelne

A partir da sua ida ao internato é que fica clara a personalidade dupla de Vir-
gínia, ela se fecha para a vida, não saía do internato nem para visitar a família, sua 
realidade entrava em confronto com seu outro eu, que em nada se satisfazia, para 
ela ninguém era confiável, sua infância deixou marcas que nem o tempo foi capaz 
de apagar dos seus pensamentos.

Virgínia decidi voltar do internato, ao arrumar suas malas seus pensamentos 
remoem as transformações sofridas no seu grupo familiar, constatando que nada 
mudou, a ciranda continua fechada para outros integrantes. Lembrava do seu pai, 
agora conseguia compreender que Daniel matou-se porque não poderia viver sem 
Laura, eles viveram um lindo amor, e ela era o símbolo desse amor, podia ver o 
quanto era parecida com ele “até os mesmos gestos, o mesmo jeito de andar assim 
na ponta dos pés, para não chamar a atenção dos outros” (TELLES, 1975, p. 80).  A 
vida no internato não foi fácil, ela se fechou em seu mundo e simplesmente foi dei-
xando a vida passar diante de si, era indiferente a tudo aquilo.

No começo, odiei o tempo todo, poderia ter-lhe respondido. Odiei as 
professoras, a comida, as paredes, as imagens, o ar, até o ar eu odiei 
com aquele cheiro característico, mistura de flores murchas e incenso. 
Depois, fiquei indiferente... Fiquei apática. E se estudei tanto, não foi por 
virtude, mas por pura agressão (TELLES, 1975, p .96).

Ou seja, fazia tudo para esquecer as lembranças, a morte de sua mãe, o suicídio 
de Daniel, buscava entender seus conflitos, mas nunca sabia quem realmente era. 
Virgínia possui um caráter plural, impreciso e complexo. Voltaria para casa do pai 
Natércio, mas antes revia as cartas que a mandaram durante o tempo que esteve 
interna, nesse momento o leitor tem acesso as mudanças que ocorreram durante 
esse tempo. Bruna casada com Afonso, Letícia famosa como tenista, Otávia solteira 
e com grande habilidade para pintura, o que a deixava um tanto aliviada, por saber 
que Otávia não casara com Conrado, durante todo esse tempo apenas uma coisa 
não mudou, o sentimento amoroso de Virgínia por Conrado.
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Com um gesto lento, Virgínia amarfanhou entre os dedos uma folha seca 
que o vento atirara para dentro do carro. Sentiu as mãos geladas, em-
bora a tarde estivesse quente. “É a volta, justificou a si mesma. Depois 
de tanto tempo, por maior que seja o desligamento, a gente sempre se 
impressiona um pouco”, concedeu. Mas sentia-se vagamente decepcio-
nada. A verdade é que se julgara muito mais invulnerável àquela mistura 
de emoções que lhe davam obscuramente uma sensação de inseguran-
ça (TELLES, 1975, p. 100-101).

Nota-se nesse contexto contemporâneo, que o sujeito aparece cada vez mais 
fragmentado, inseguro, tornando propenso o aparecimento da figura do duplo, con-
forme Leite (2013, p. 36) “o duplo se dá através de um jogo de reflexos entre o eu 
e o outro, jogo este que se manifesta-se através de contraste, oposição e também 
semelhança e complexidade”, assim como pode ser notado na personagem Virgínia, 
que ao voltar a mansão entra em um jogo, onde seu principal adversário é o seu 
próprio eu, pois aquele espaço físico, e sobretudo humano traz lembranças pertur-
badoras da sua infância.

A personagem Virgínia logo começa a descobrir os segredos e frustações da-
quele grupo, que aos poucos se abre para que ela possa fazer parte do convívio 
entre eles, porém, o desejo de Virgínia é outro, deseja enfraquecer a união daquele 
grupo, vingando-se de todos. No decorrer da trama ela demonstra personalidades e 
comportamentos que ela mesma se questiona, mas vingar-se daqueles que tanto a 
rejeitou era algo que achava necessário, entretanto, essa vingança não lhe trazia fe-
licidade, pelo contrário, sentia-se cada vez mais vazia, entretanto, o seu outro falava 
mais alto, julgava necessário entrar no jogo deles e descobrir todos os seus medos, 
porém, algo a desestabilizava: o amor por Conrado. 

Mas por quê? Por quê?, pensou simulando interesse por um quadro de 
Otávia. Cruzou os braços e crispou as mãos. “Que importa tudo isso! Pre-
ciso me controlar, vamos, calma, eu sabia que ia encontrar tudo assim, 
já estava preparada, nem ódio nem amor...” [...] Se estivesse só, cairia de 
bruços no chão e choraria como um criança (TELLES, 1975, p. 109)”.
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Nada a impediria de ir adiante em seus planos, através do seu fluxo de consci-
ência vemos a personagem apresentar dois lados de si mesma, uma que desejava 
esquecer de tudo que já viveu, começar uma nova vida, sem rancor, apenas sendo 
feliz ao lado de Conrado, e outra carregada pelas amarguras da vida, “Nunca con-
seguira na hora certa o que mais desejara. Ou vinha tudo com um atraso enorme 
ou então não vinha nunca” (TELLES, 1975, p. 151).  Queria passar por todos eles e 
conhecer seus segredos, logo inicia sua teia de vingança. Primeiro se relaciona com 
Afonso o marido de Bruna, o seduz e depois flerta com ele, em seguida descobre 
que Letícia tem relações homoeróticas e resolve se relacionar com ela, no momento 
das carícias chegar a imaginar está nos braços de Conrado, “Mas se pensará nele”, 
disse Virgínia a si mesma. Ah! A obrigação de abraçar e ser abraçada, aquela neces-
sidade de comunicação, de calor ... Era cruel demais para quem estava na solidão” 
(1975, p. 144). 

A partir do momento que conhecia a verdadeira identidade de cada um, a per-
sonagem sofria um processo de rememoração, avivando suas dores, desencadea-
dor dos conflitos enfrentados por Virgínia na busca da construção da identidade. Ao 
descobrir que Bruna tem um amante, foi difícil esconder sua indignação “A desco-
berta a transfigurou. Bruna tinha um amante. Um amante, Bruna, Bruna! A Bruna 
dos anjos, das bíblias, a Bruna que açulara contra a mãe, a Bruna que lançara no seu 
coração a semente de ódio por Daniel... Tão inflexível” (TELLES, 1975, 148), podemos 
identificar na atitude de Bruna, “o duplo como divisão entre o ser de desejo e o ser 
social” (LEITE, 2013, p. 103), uma vez que, socialmente Bruna mostrava-se ser extre-
mamente conservadora, com uma família tradicional, constituída de acordo com os 
preceitos bíblicos, apontando sempre o caminho correto a seguir, por vezes julgou 
a mãe por ter vivido uma relação de adultério e agora ela fazia o mesmo. Por outro 
lado, o ser de desejo que tem dentro de si, manifesta-se, então ela busca a relação 
de adultério como forma de satisfazer seus desejos e realizar suas fantasias sem 
medo de julgamentos.

Virgínia sentiu-se perdida, sem saber como agir, “Virgínia ergueu o olhar para o 
espelho, como se respondesse à imagem ali refletida” (TELLES, 1975, p. 150), e deci-
diu ir adiante no seu plano de vingança, agora seu alvo era Rogério, amante de sua 
irmã, precisava imediatamente atingir Bruna.  
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Depois dessa vingança, Virgínia começa a perceber que suas atitudes só as sa-
tisfaziam naquele momento, depois, o sentimento de vazio a dilacerava.O amor que 
tanto idealizou por Conrado nunca foi correspondido, por mais que demonstrasse 
amá-lo intensamente, ele parecia sempre distante, causava-lhe sempre dor saber 
que nunca foi capaz de despertar o seu interesse.Necessitava descobrir os segredos 
e frustações de Conrado.

[...] Tinha no olhar uma expressão maligna. – Escuta, minha boneca, por 
que será que a gente tem que lhe dizer tudo assim, com todas as letras? 
Então ainda não sabe? Hem? Seu amado nunca conheceu mulher algu-
ma, ele é impotente, entendeu agora? Impotente!
No silêncio, Virgínia pôde ouvir o tique-taque do relógio, que parecia 
estar debaixo do assoalho. Quis falar mas a língua se lhe travou na boca. 
(TELLES, 1975, p. 170).

O fato é que Virgínia se perde em seu rumo, nada tinha mais sentido, passou 
a vida inteira idealizando um amor que agora tinha a certeza que nunca se concre-
tizaria, então ela decide fazer uma viagem, sem plano, sem rumo. Depreende-se 
que essa viagem funcionaria como um processo de busca de si mesmo, pois, ela 
não conseguia se identificar com aquela ciranda, tão cheia de medos, frustações e 
insatisfação, logo, era preciso afastar-se novamente.

Mas seria este realmente um plano de fuga? E os anos todos que vivera 
percorrendo, de norte a sul, o mundo que criara dentro de si?! E aqueles 
longos anos de desvairados sonhos não seriam as fugas verdadeiras, 
com os pés ancorados? “E mesmo que seja esta uma fuga”, admitiu com 
humildade. Podia ser a mais frágil das soluções, mas não lhe traria, pelo 
menos por ora, nenhum sofrimento (TELLES, 1975, p. 179).

No fragmento fica evidente que aquele ambiente estava causando a Virgínia o 
mesmo sofrimento da infância, afastar-se era a melhor saída, necessitava de paz in-
terior, precisava buscar sua própria identidade. Antes da viagem, Conrado confessa 
a Virgínia que sempre a amou, porém, essa confissão não tem mais o devido valor 
para ela, toda sua idealização acaba a partir do momento que ela sabe que nada 
poderia se realizar efetivamente.
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Trocaram um leve beijo. Depois, ela prosseguiu sozinha pelo estreito ca-
minho de sombra. Quando julgou ter atingido a metade, voltou-se. Lá 
estava Conrado, na mesma posição em que o deixara, de pé na clareia. 
Mas os frouxos raios de sol que a iluminavam já tinham desaparecido. 
“Apagou-se”, pensou ela acenando-lhe pela última vez. Ainda ouviu o gri-
to do pássaro rompendo a quietude, porém não o achou mais parecido 
com a risada de Otávia. Era apenas um som anônimo, perdido na tarde. 
(TELLES, 1975, 194).

Assim, o romance termina de forma um tanto melancólica, pois, fica a sensa-
ção de vagueza, de incerteza, deixandoaquela impressão no leitor que Virgínia ca-
minha em busca do nada, do incerto.Além disso, percebemos com esta análise que 
a obra apresenta o sujeito em decadência, cada vez mais fragmentado,  conforme 
Costa (2014) “os romances contemporâneos via de regra trazem em sua constitui-
ção a fragmentação da sociedade e consequentemente do homem nesse contex-
to truncado, ou seja, incompleto, deformado, e problemático” (2014, p. 29), essa 
fragmentação pode ser refletida através da escrita em que por vezes não sabemos 
quem fala, assim, a escrita reflete a desordem interior das personagens.
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Considerações finais

Com o propósito de analisar a representação do duplo na obra Ciranda de pe-
dra, tentamos apresentar como o duplo aparece na literatura contemporânea, so-
bretudo, como Lygia Fagundes Telles aborda tal assunto na sua obra, comprovando 
o quanto os assuntos presentes no romance são os mesmos vistos anteriormente 
em outros períodos literários, contudo de forma ressignificada, caminhando em di-
reção a sociedade contemporânea cheia de mudanças e fragmentação.

Lygia Fagundes Telles em Ciranda de pedra dá voz a Virgínia, fazendo com que 
inúmeros leitores se identifiquem com ela, nas suas angústias, medos, aflições e 
alegrias. É preciso ressaltar que o tema do duplo na literatura é muito amplo e pode 
ser visto de diferentes perspectivas, no caso desse trabalho visualizamos o duplo 
através da manifestação do “eu” e do “outro eu”, representado pelo sujeito dividido 
e fragmentado.

Observamos que a busca da identidade,é algo que está presente em todas as 
personagens, Otávia possui uma vida vazia, era indisciplinada e se deixava levar 
pela vida, Afonso nunca conseguira se realizar profissionalmente, Letícia no fundo 
sofria por não ter sido a escolhida de Afonso, e Bruna mostra-se ser completamente 
insatisfeita com a vida que leva, assim, todas as personagens encontram-se imersos 
em inúmeros sentimentos típicos do homem moderno fragmentado como a frusta-
ção, o medo, a insegurança e principalmente aos questionamentos sem respostas.
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AMORES INSÓLITOS EM LYGIA FAGUNDES TELLES: A 
IDEALIZAÇÃO AMOROSA EM “VOCÊ NÃO ACHA qUE 
ESFRIOU?”
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Introdução

As especulações em torno das questões amorosas sempre estiveram presen-
tes na humanidade, o amor é um sentimento antigo, atemporal que perpassa dife-
rentes épocas, apresentando discursos amorosos diversos de acordo com o con-
texto ao qual estão referidos. Os registros literários podem nos demonstrar como a 
humanidade vem tentando demarcar e caracterizar o amor, fazendo dele um tema 
antigo e ao mesmo tempo atual, o que de certa forma desperta-nos a curiosidade 
de compreender esse sentimento tão complexo e tão necessário ao homem.E é 
dessas incessantes buscas de compreender o amor, que propomos analisar e deba-
ter como este sentimento está representado na literatura contemporânea brasilei-
ra, mais especificamente no conto “Você não acha que esfriou?”, da escritora Lygia 
Fagundes Telles.

A escritora Lygia Fagundes Telles destaca-se no cenário brasileiro contempo-
râneo pela sua vasta produção literária e por sua escrita introspectiva e subjetiva. 
Nos seus escritos há a predominância para temas insólitos, com mistérios e finais 
surpreendentes, Telles “valoriza o aspecto do texto enquanto aprisionador do leitor 
que busca o que está atrás da palavra: o simbólico que ela consegue tecer, permi-
tindo que o leitor transcenda a narrativa” (LAMAS, 2004, p.93).

Ao que diz respeito as relações amorosas, Telles apresenta ao leitor enredos 
surpreendentes com personagens que idealizam e sonham na busca pelo parceiro 
ideal, aquele capaz de satisfazer seus desejos e ameninar o vazio existencial que 
tem dentro de si. O amor na literatura assumiu diferentes significados ao longo da 
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história, é um tema que movimenta vários debates devido sua complexidade,o que 
de certo modo inquieta, fazendo-nos refletir sobre as interfaces que o amor possui. 

As primeiras especulações sobre o amor foram feitas pelo filósofo grego Pla-
tão, no seu livro O banquete(2003), para ele o amor é “um dos deuses o mais antigo, 
o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre 
os homens, tanto em sua vida como após a morte” (PLATÃO, 2003, p.11), ou seja, 
acreditava que o amor é que oferece sentido à vida, é soberano, belo, tanto em vida 
como após a morte. Assim sendo, através do amor poderia encontrar a felicidade e 
atingir a plenitude. Já o poeta grego Ovídio, em seu livro A arte de amar (1974), ocu-
pa-se do amor como uma arte prática, através da palavra e da sua experiência. Sua 
obra é uma espécie de manual que dá dicas de como seduzir, trair e atrair.

No contexto pós-moderno o amor se apresenta como fragmentado, líquido e 
insólito, representando a possibilidade do sujeito sentir-se inseguro diante das re-
lações afetivas. Bauman, no livro Amor líquido (2004), argumenta sobre a fragmen-
tação das relações amorosas, mostra como as relações afetivas são ambivalentes, 
de um lado há o desejo pelo amor eterno e do outro há as oscilações de medo e 
angústia de estar “preso” a alguém. 

Além disso, Bauman (2004) afirma que os casamentos ideais na contempora-
neidade serão aqueles em que os parceiros não partilham de um espaço comum, 
prevalecendo as relações virtuais. Conforme Bauman (2004), “a solidão por trás da 
porta fechada de um quarto com um telefone celular à mão pode parecer uma 
condição menos arriscada e maissegura do que compartilhar o terreno doméstico 
comum” (BAUMAN, 2004, p. 40), ou seja, o que o sujeito almeja nessa sociedade 
consumista é seu prazer imediato sem que exija esforços prolongados. Diante disso, 
o “desejo quase mercadológico de angariar pontos”, esse consumoexacerbado, que 
não é um consumo qualquer, mas um consumo emocional “leva o sujeito moderno 
a uma desesperadora necessidade de ir sempre buscando mais, até se perder na 
própria procura”(COSTA, 2014, p. 38). Assim, veremos no conto “Você não acha que 
esfriou? como a personagem principal Kori, consegue suportar todas as suas dores, 
medos e angustias, através da idealização amorosa.



121

XXVI Jornada do Gelne

O conto brasileiro contemporâneo: conceituação e 
particularidades

O conto é um gênero literário que vem ocupando cada vez mais espaço no ce-
nário contemporâneo.Possui uma narrativa curta, com o intuito de provocar efeito 
único no leitor, ou seja, possibilita a leitura atenta do início ao fim do conto, confor-
me aponta a estudiosa Nádia Gotlib (2006). Sua origem está ligada indissociavel-
mente à tradição oral, por derivar de “várias formas da narrativa doméstica, a fábu-
la, o caso, o provérbio, os enredos curtos de tom libertino, piedoso ou moralizante” 
(LUCAS, 1983, p. 106). 

O conto, antes de se fixar na sociedade era sempre posto em comparação com 
outros gêneros, como o romance, a novela, o soneto, entre outros. Destarte, “na 
medida em que a sociedade prosaica da vida burguesa, industrial e urbana foram 
ocupando espaços na sociedade poética, os espaços foram cedendo e abrindo ter-
reno para os discursos especulares de ordem pragmática” (LUCAS, 1983, p. 106), ou 
seja, com a evolução industrial foi possível a inserção do conto na sociedade, fazen-
do com que o mesmo se oficializasse como gênero literário. Para Galvão (1983) a im-
pressa foi primordial para fixar características do gênero que permanecem até hoje.

O conto foi tomando grandes proporções no cenário moderno, tornando-se 
um gênero que entre nós tem uma vitalidade grande e cresce a cada dia, ficando 
diante de uma dificuldade, derivada do próprio gênero: sua diversidade, tornando 
distante o propósito de definição geral do que seja conto.  Segundo Cortázar,

[...] se não tivermos uma ideia viva do que é conto, teremos perdido tem-
po, porque um conto, em última análise se move nesse plano do homem 
onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha frater-
nal, se me for permitido o termo; e o resultado dessa própria batalha é 
o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sinte-
tizada, algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma 
fugacidade numa permanência (CORTÁZAR, 2006, p. 150-151).
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Nesse sentido,o que Cortázar vem enfatizar é que“um bom conto é sempre 
incisivo, mordente, sem trégua, desde as primeiras frases” (CORTAZÁR, 2006, p.152), 
para que o leitor não tenha tempo de respirar, apenas sentir a essência do texto. 

Para Bosi (1975, p. 10-11) “o conto tem procurado atingir a dimensão metafísica, 
e num certo sentido, atemporal, das realidades vitais”. Além do mais, no conto mo-
derno, a narrativa é centrada no teor fragmentário do texto, o que passa a exigir do 
leitor uma maior participação na leitura para construir o sentido do texto.

Neste contexto moderno, de acordo com Lucas (1983), vamos nos deparar com 
produções de contos (final do século XX e início do século XXI) que estão mais vol-
tados para o estado de alma. Nesse período há então, uma ruptura, podendo ser 
observada na organização dos motivos livres com que a prosa se despede do tra-
dicional para um discurso mais livre e diversificado, com mistérios, ações, dramas, 
solidões, angústias, encontros e desencontros.
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“Você não acha que esfriou?”: o amor como fuga do vazio

O conto “Você não acha que esfriou?” integra o livro A noite escura e mais eu 
publicado inicialmente em 1995. Narrado em terceira pessoa, o conto relata a his-
tória de um triângulo amoroso composto por Kori, Armando e Otávio, em que as 
personagens possuem uma relação amorosa conflituosa e cheia de desamor. A pro-
tagonista da história é Kori uma mulher insegura, insatisfeita com seu casamento e 
com sua vida amorosa, ela sofre conflitos interiores ao tentar entender o porquê de 
não ser amada e ser usada apenas como objeto por Armando e Otávio. Armando é 
o seu amante, amigo do seu marido, eles tem uma relação por pura conveniência, 
fria, sem desejo e sem amor, pois Armando, na verdade nutre um amor por Otávio, 
marido de Kori.

O conto possui um enredo conflituoso, permeado por questões como o adul-
tério e os desencontros amorosos, apresentando personagens inseguros e insatis-
feitos com a relação amorosa. Assim, como bem enfatiza Costa (2014), no contex-
to contemporâneo as “relações amorosas aparecem ressignificadas, marcadas por 
desencontros, muito mais que de encontros” (p. 45). O conto se passa no quarto 
de Armando, local onde ocorre o encontro amoroso entre ele e Kori, é importante 
observar, que a história é narrada tanto por um narrador em terceira pessoa como 
pelo fluxo de consciência1 da personagem Kori, enriquecendo a narrativa, uma vez 
que podemos visualizar os pontos de vistas internos e externos. Dessa forma, o nar-
rador torna-se porta voz dos sentimentos de Kori, fazendo-nos conhecer o íntimo 
da personagem.

A primeira expressão do conto, em letras maiúsculas, chama de imediato a 
atenção do leitor pela ênfase dada a personagem feminina e a sua ação: “ELA FOI 
DESPRENDENDO A MÃO que ele segurava e virou-se para a parede” (TELLES, 1995, p. 

1.O fluxo de consciência ou monólogo interior, é uma técnica bastante utilizada por Lygia Fagundes 
Telles nas suas obras, usada pela primeira vez em 1888 por E. Dujardin, recorrente também nas obras 
de Joyce, Virginia Woolf e Clarice Lispector, conforme apresenta Costa (2014). O fluxo de consciência é, 
pois, a representação do mundo interior da personagem, procurando descrever o processo de pen-
samento da personagem, revelando o seu íntimo e desejos mais profundos. Segundo Carlos Reis e M. 
Lopes, “O monólogo interior é uma técnica narrativa que viabiliza a representação da corrente de cons-
ciência de uma personagem” (REIS,1988 apud COSTA, 2014, p.57), o fluxo de consciência ocorre sem 
nenhuma intervenção do narrador. 
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43). Pode-se inferir que a imagem do desprendimento das mãos, metaforicamente 
indica a falta de entrosamento entre o casal, conforme Chevalier (1999 apud Rufino, 
2007, p. 21): “simbolicamente colocar as mãos nas mãos de outra pessoa é entregar 
a própria liberdade”, Kori, no entanto, faz o inverso, pois ao retirar suas mãos sugere 
sua falta de liberdade diante do outro, fazendo-a recuar. 

O narrador começa a descrever o espaço no qual o drama é narrado, além de 
situar o leitor no espaço físico, a voz do narrador é atrelada ao fluxo de consciência 
de Kori.A personagem, ao se colocar na obra através dos seus monólogos interiores 
e de suas lembranças, leva-nos a conhecer o seu íntimo.

Uma parede completamente branca, nenhum quadro, nenhum furo, 
nada. Se houvesse ali ao menos um pequeno furo de prego por onde 
pudesse entrar e sumir. Lembrava-se agora do mínimo inseto a se enfiar 
aflito na frincha da argamassa de cal, forçando a entrada até desapare-
cer, estava fugindo. A evasão dos insetos é mais fácil, pensou e entrela-
çou as mãos (TELLES, 1995, p. 43).

A imagem da parede “completamente branca” remete ao íntimo da persona-
gem, demonstrando que assim como a parede sem “nenhum quadro, nenhum furo, 
nada”, é a mesma imagem que Kori tem de si naquele momento, a imagem de uma 
pessoa vazia, inútil e fracassada, como se sua presença não fizesse a menor dife-
rença naquele momento. Além disso, é evidente o quanto Kori possui um gran-
de sentimento de inferioridade ao se sentir como “o mínimo inseto” diante do seu 
amante. Esse sentimento de inferioridade permanece durante quase todo o conto, 
ao reconhecer que não é correspondida com o amor que desejava. A personagem 
se vê diante de uma relação sexual frustrada, onde nada acontece:

O que você faz logo depois do amor? era a pergunta cretina que outros 
cretinos responderam num programa de televisão. Acendo um cigarro e 
fico olhando para o teto, disseram alguns em meio de risadinhas. [...] E 
o entrevistador não lembrou de perguntar como eles se comportariam 
numa situação mais delicada, aquela onde não aconteceu nada. Para 
onde então a gente deve olhar? (TELLES, 1995, p. 43- 44).
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O fragmento demostra que Kori não sabe como agir diante daquela situação, 
apresentando uma personalidade romântica ao observar Armando “com uma ex-
pressão do mais puro enlevo” (TELLES, 1995, p. 44) e se sentir como “uma romântica 
meio sebosa” (1995, p.44). Então começa a refletir sobre sua atual relação, o que 
leva à sua desestabilização, chegando à conclusão de que não há mais espaço para 
o romantismo “nesta viragem do século” (1995, p. 44), uma vez que de fato o que 
importa é apenas a obtenção do prazer imediato. 

A relação entre ela e Armando é baseada em uma relação sem vínculos, uma 
vez que Kori é casada e busca em Armando apenas satisfazer o seu desejo que é 
sentir-se amada, pois nada no seu casamento a satisfaz. Assim esse relacionamento 
lhe servia apenas para preencher seu vazio, porém, este só lhe trouxe mais insegu-
rança. Para Bauman (2004, p. 4) “as relações sem vínculos são sempre mais flexíveis, 
o que consequentemente gera níveis de insegurança sempre maiores”, Kori ao se 
ver diante de uma relação em que seus desejos são confrontados com o de seu 
amante, seu nível de insegurança só aumenta, pois acredita ser ela o motivo pelo 
qual seu amante não consegue realizar o ato sexual. Armando então revela de for-
ma sutil a sua falta de desejo por Kori ao tentar justificar a falta de entrosamento 
entre eles:

 – O que eu queria dizer, Kori, ele começou. Tomou um gole de uísque e 
pigarreou. – Acho que me emocionei demais, compreende? Me habituei 
a um certo tipo de mulher que prefiro pagar, não, não são propriamente 
putas [...]. – Enfim, fiquei emocionado e na emoção, compreende? (TEL-
LES, 1995, p. 45).

Nesse fragmento notamos que ela se sente fracassada no fracasso do outro, 
que não consegue sentir prazer por lá, de acordo com Costa (2014, p. 48), “o amor é 
carente e necessita de outra parte para sua sustentação”, Kori ao ver o fracasso do 
outro, sente-se cada vez mais vazia e insegura. Assim, fica evidente que Armando 
procura um motivo para justificar a razão pelo qual não consegue fazer sexo com 
ela, revelando na verdade a sua falta de desejo.
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O narrador direciona o foco narrativo para os conflitos interiores vivenciados 
pela protagonista nos momentos que em ela contempla Armando, revelando o que 
ela sente diante das ações gélidas do seu amante. Através de um monólogo interior 
o leitor tem conhecimento da paixão de Armando por Otávio, revelada na narrativa 
pela própria Kori.

O que vocês vão fazer hoje? – ele podia ter perguntando se fosse um ho-
mem simples. Se fosse mais simples ainda poderia dizer, Minha querida, 
me perdoe mas foi um equívoco, não era você que devia estar na cama 
comigo, erro de pessoa, compreende? Mas Armando estava longe de ser 
um homem simples: levar para a cama a mulher do amigo já não reve-
lava uma certa complicação? E um amigo pelo qual ele era apaixonado 
(TELLES, 1995, p.46).

A partir daí fica evidente que Kori sabe do sentimento de Armando por Otávio, 
logo ela poderia evitar passar por todo esse sofrimento, poderia inventar uma pre-
texto e ir embora, mas mesmo sabendo da opção sexual do seu amante preferiu 
ficar, “[...] Ficou como se precisasse mesmo de se certificar, como se tivesse de ver 
Armando fazer aquele gesto, levantar o disco, um pequeno gesto igual ao do padre 
Severino levantando a hóstia” (TELLES, 1995, p. 48). A lembrança da imagem do pa-
dre remete a concepção que a igreja tem do amor, como sendo sagrado, sublime, 
um dom gratuito de Deus, lembrando “a lei do amor saída da bíblia” (KRISTEVA, 
1988, p. 163), de amar ao próximo como a si mesmo. 

Assim, durante toda a narrativa os pensamentos de Kori são revelados através 
do seu fluxo de consciência que faz com que passado e presente venham à tona e 
revelem seus principais anseios e desejos. Kori, então, descontente com a relação 
de aparências que vive, tanto no seu casamento como na sua relação com Armando, 
sente-se incapaz de despertar desejo em um homem. No entanto, contrariada com 
aquela situação em que nada acontecia, e sobretudo por Armando ter-lhe negado 
desejo e ainda ter procurado justificativas para isto, é surpreendida, e inesperada-
mente começa a receber carícias de Armando, “Um imprevisto! Sentiu-se no palco 
quando começaram as carícias no sofá e sem o menor fervor [...]” (TELLES, 1995, p. 
49), o que não poderia ser diferente, já que ela sabia que ele não provia nenhum 
sentimento por ela, nesse momento criou-se um ambiente íntimo e erótico:
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Ele tentava agora desabotoar-lhe o sutiã mas se atrapalhou no colchete 
e na impaciência, Que difícil, Kori! Propositalmente ela reteve as alças 
nas pontas dos dedos, retardava o instante de mostrar os seios que lem-
bravam dois ovos frios. Fritos. Ele enervou-se. Ela então soltou as alças, 
Misericórdia! (TELLES, 1995, p. 49-50).

Verifica-se nessa passagem os sentimentos ao mesmo tempo de repulsa e 
atração, expressos na atitude de Kori ao retardar o instante de mostrar os seios, de 
abrir sua intimidade e tentar disfarçar o vazio que existia dentro de si, ao mesmo 
tempo que se sente atraída e entregue ao momento, “Ele enervou-se. Ela então sol-
tou as alças, Misericórdia!” (TELLES, 1995, p. 50), tudo caminhava para a obtenção 
do desejo sexual, mas Kori é uma mulher insegura dos seus atos, tem medo de se 
entregar, então recua.

Encolheu-se. Espera, querido, meu brinco caiu, espera! Ela conseguiu di-
zer e inclinou-se para procurar o brinco entre as almofadas. Queixando-
se do som, não estava muito alto? Ele levantou-se e propôs: e se a gente 
tirar a ópera e botar Mozart? Ela concordou. Sim, Mozart! Vestiu depres-
sa a blusa para cobrir os seios enquanto ele repetia o gesto do padre 
Severino, só o gesto, não precisava mais nada. (TELLES, 1995, p. 50)

É evidente o desconforto de Kori diante da situação, coloca o brinco como des-
culpa para se esquivar daquela situação, deixando claro seu medo e vergonha de 
expor seu próprio corpo, que acredita ser algo que a descaracteriza. Isso fica mais 
evidente na narrativa quando a mesma compara seus seios a “ovos frios” (1995, p. 
50), demostrando sua falta de auto estima. Segundo Kristeva (1988) é preciso que 
o sujeito se reconheça e se aceite da forma que é, ame a si mesmo para que então 
possa dedicar-se a amar o outro, mas Kori é uma mulher que julga-se pelos seus 
atributos físicos, demostrando não ter amor próprio, imaginava que seu corpo fazia 
dela uma mulher impossível de despertar desejo a um homem. Então, por pensar 
dessa forma, acreditava que Armando estava mesmo era interessado apenas em 
“ver nos detalhes a mulher com a qual esse outro tivera orgasmo. Poucos, é certo” 
(TELLES, 1995, p. 53). Porém, apesar de sentir inferior a Armando e de julgar ser 
apenas um objeto para ele chegar até o outro, persistia em continuar aquela rela-
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ção desconfortante, pois necessitava da presença desse sentimento amoroso para 
sentir-se viva.

Através dos seus monólogos descobrimos a sua verdadeira identidade, uma 
mulher que, na verdade, só queria alguém para preenchesse sua vida, que a amas-
se. No enredo podemos perceber que no seu encontro com Armando, Kori regressa 
a alguns momentos de sua vida através de seus pensamentos, apresentando nas 
suas lembranças a imagem de sua avó e de sua mãe, aparecendo-lhes como porto 
seguro, “Mãezinha era uma que já estaria por aqui em meu redor” (p. 47), demons-
trando assim sofrer com a ausência das pessoas que realmente a amaram. 

Kori, na narrativa, está sempre se menosprezando e enaltecendo a imagem de 
Armando, é tanto que se via como “o patinho feio”, exposto ao “cisne” (1995, p. 54) 
que merecia toda a luz. Imagina que se sua mãe fosse viva não se sentiria daquela 
forma, pois ela a fazia acreditar que ela era uma mulher especial. Kori resgata a fi-
gura materna nos momentos de maior solidão e tristeza, demostrando ser a única 
referência que tem de amor verdadeiro. Nem mesmo o filho que teve com Otávio 
lhe faz ter essa referência de amor, para ela a criança era apenas “uma débil criança 
de sangue aguado que o pai recebera com aquele ar aborrecido” (TELLES, 1995, p. 
54), fruto de um relacionamento sem amor. 

No conto, o passado se imiscui de modo sutil ao presente, o narrador torna-se 
porta voz dos sentimentos de Kori, uma mulher frágil sentimentalmente, que tenta 
minimizar a importância dos seus desejos, de suas lembranças, insinuando ao leitor 
sua desordem interior. Lembra-se agora do seu casamento, definindo-o como um 
verdadeiro fracasso, casamento que “[..] foi de pura conveniência, eu me apaixonei 
perdidamente. Perdidamente. E o amado Otávio queria apenas fazer um bom ne-
gócio [...]” (TELLES, 1995, p. 58), nada da vida amorosa entre eles trazia lembranças 
que a satisfizesse, por isso, talvez, a razão pela qual procura um amante, uma vez 
que nunca conseguira obter o carinho e desejo de Otávio, ele era um homem de 
negócios, “deixava-se amar, era vaidoso demais” (TELLES, 1995, p. 52). Otávio era 
ambicioso queria dinheiro, já ela queria o seu amor, daí já se pode depreender o 
fracasso do seu relacionamento, pois amor é algo que não se compra.



129

XXVI Jornada do Gelne

[...] ele precisava de dinheiro. Eu precisava de amor. Ele tem todo di-
nheiro que quis ter, paguei caro, concordo, mas a gente não tem 
mesmo que pagar pelas emoções? Que não duraram muito, desde o 
nascimento do Júnior não temos mais as chamadas relações sexuais 
(TELLES, 1995, p. 59).

No fragmento acima percebemos a insatisfação de Kori, seu relacionamento 
não se sustenta, é insólito, não há desejo, muito menos prazer. Ao fazer um “bom 
negócio” acreditava que seu casamento seria uma forma de amenizar sua fragili-
dade. Para Bauman (2004) “As pessoas procuram parceiros e buscam envolver-se 
em relacionamentos a fim de escapar à aflição da fragilidade, só para descobrir 
que ela se torna ainda mais aflitiva e dolorosa do que antes” (BAUMAN, 2004, p. 
20), como no caso de Kori que a falta de amor no seu casamento só lhe gerou 
mais insegurança. Logo, se pensarmos o casamento nesse contexto pós-moderno 
como instituição socialmente falida, um novo amor poderia causar mudanças na 
vida de Kori, que almejava um parceiro que a fizesse sentir-se desejada, mas isso 
também não funciona para ela, pois na sua relação de adultério, diferentemente 
das relações tradicionais de adultério, não havia paixão, que é o que sustenta o 
relacionamento, logo, essa falta de correspondência só aumenta o seu sentimento 
de insatisfação.

Ao observar Armando, Kori sofre um embate com o seu próprio eu, e se 
questiona por qual razão ele a usa como objeto “Fechou a cara, mas era justo? 
Ser usada como ponte para que ele chegasse até o outro, ponte?” (TELLES, 1995, 
p. 53). Nesse momento Kori traz no seu fluxo de consciência mais uma vez, a lem-
brança de sua mãe, e num impulso de força sai do abismo interior que se encontra 
e transforma todo o seu complexo de inferioridade em forças para sair daquela 
ociosidade em que vive.

Esse é um grande momento na narrativa, pois é o momento em que a perso-
nagem despe-se do papel de vítima e renasce, o seu corpo não mais a envergonha, 
ela aceita-se como é, e decide não mais recuar diante do seu amante. Assim, o 
leitor percebe que Kori, ao ficar nua, não despe-se apenas das suas roupas, mas 
da imagem de mulher insegura e insatisfeita que tinha de si. Logo, ela fica imagi-
nando uma forma de vingar-se de Armando, por ter sido tão insensível com ela e 
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a tratado como um mero objeto para alcançar o seu objetivo que era conquistar 
Otávio. A partir de então ela começa a agir de forma diferente, agora se aproxima 
mais dele, lhe acaricia, “Ela beijou de leve o peito nu do homem” (1995, p. 58), cria 
todo um momento para chegar realmente onde queria, vingar-se dele de uma for-
ma que o fizesse sentir-se pequeno e sofresse assim como ela sofreu, então inven-
ta uma mentira: “Ele tem uma amante, querido. Otávio tem uma amante e ela está 
grávida” (1995, p. 59).Kori se deleita com o sentimento de prazer ao ver Armando 
se desfazer na sua frente ao saber dessa notícia, ele fica abalado, desestruturado 
e sem ação: “- É extraordinário, Kori, nunca pensei. É extraordinário – ele repetiu 
e de repente ficou lívido. – E está grávida?” (1995, p. 60). Kori, ataca-o na sua im-
possibilidade, a amante está grávida, e ele nunca terá como chegar a esse ponto, 
a maternidade.

Por mais que soubesse que essa revelação não a possibilitaria possuir o que 
realmente desejava, essa vingança lhe serviria como uma espécie de consolo em 
poder apreciar a deterioração do outro. 

Armando se afunda de repente em um abismo interior, depreende-se que 
a intensidade do amor não correspondido destrói o homem, ele não tem mais o 
sentimento de amor que o mantém vivo, as esperanças acabam e com elas tam-
bém morre o sentimento de amor. Logo, o conto encerra-se com a imagem de Kori 
em evidência, vemos que é o momento em que a personagem se sente esvaziada 
de todos os sentimentos que a cercaram durante sua vida, como a insegurança, o 
vazio e o medo.

O conto termina com Kori em um delicioso banho,pode-se dizer que meta-
foricamente o banho representa a renovação da mulher, pois simbolicamente a 
água purifica e renova, Kori despe-se então das tristezas e fica pronta para seguir 
um novo caminho. Dessa forma, ao chegar ao fim desse conto, podemos afirmar 
que Kori sofre tanto pelo fracasso do casamento como pela rejeição do amante, 
assim, as relações apresentadas no conto são relações insólitas, não se sustentam 
pela própria condição da relação, Kori que amava Armando, Armando que amava 
Otávio, Otávio que não amava ninguém, assim como no poema “Quadrilha”, de 
Drummond que um ama o outro, que ama o outro e que não amava ninguém. 
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Desse modo, a relação não se sustenta pelo fato de cada um buscar satis-
fazer a vontade do seu próprio eu, demostrando assim a dificuldade que se tem 
em amar o próximo. Segundo Bauman (2004, p. 4): “A modernidade líquida [...] 
traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos — um amor líquido. A 
insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreita-
resses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos”. Portanto, é notório no conto 
a busca do sentimento amoroso como escape para fugir do vazio e dos conflitos 
existenciais, o sujeito aterrado na sua solidão busca uma forma de viver e sentir-se 
vivo, mesmo que não seja da forma desejada, ou ainda que seja da forma que Kori 
encontrou para sentir-se viva, vingando-se daquele que quer roubar seu amado.

Conclui-se assim que, a personagem Kori através dos diálogos vividos e elípti-
cos, revela profundas crises de identidade, marcada pelo sujeito individual, que só 
pensa no seu próprio eu, Kori estava a todo momento tentando se auto conhecer. 
Ao trazer à tona lembranças do passado através do seu fluxo de consciência reve-
la sua verdadeira identidade, uma mulher insegura e insatisfeita, se dando conta 
que vive um amor que na verdade nunca aconteceu. Assim, Telles, apresenta nes-
te conto, o desencontro entre o desejo de ser amada e o sentimento de desampa-
ro, o que gera cada vez mais angústia e solidão.
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Pôster

LOS LISPERGUER Y LA QUINTRALA: MODELOS 
E TRANSGRESSõES FEMININOS NO ENSAIO 
HISTÓRICO-SOCIAL

SAMANTHA LIMA DE ALMEIDA (UFRPE)1

Considerações iniciais

O modo como é pensado o fazer histórico mudou significativamente através 
do tempo, assim como a própria maneira de pensar o que é história. A forma como 
ela é encarada hoje ou como era no século passado é resultado de uma construção 
social, pois, os sujeitos que a estudam, e que estão situados cronologicamente fora 
do tempo dos acontecimentos relatados, percebem-na de acordo com necessida-
des próprias.Logo, as concepções de História dependem, essencialmente, das per-
cepções de um momento presente. A reconstituição do passado estaria sujeita, as-
sim, às respostas oferecidas pelos seus estudiosos a questionamentos que lhes são 
contemporâneos, como uma recriação histórica a partir de uma necessidade atual. 

O século XIX, por exemplo, teve como marca do espírito científico a preocu-
pação com os estudos históricos e o desenvolvimento da História como ciência. 
Nessa época, a América hispânica passou a refletir sobre o seu passado colonial, 
resgatando suas origens, afim de estruturar seu então presente. As primeiras seis 
décadas desse período – nas quais os esforços estavam concentrados em um 
“criar-se como nação” – foram fundamentais para o surgimento dos intelectuais 
mais tecnicistas do fim do século. Os chamados “intelectuais atuantes” já não pos-
suíam mais uma abordagem humanística, voltavam-se agora para a escrita como 
um compromisso social, em que se primava pelas verdades históricas. Os campos 

1. Graduanda do 9° período de Licenciatura Plena em Letras Português/Espanhol, da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFRPE) e Bolsista PIC.
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de atuação desses autores abrangiam várias áreas de estudo e, inclusive, suas for-
mações acadêmicas também eram diversificadas: muitos eram juristas, militares, 
filósofos e educadores.

Para esses novos intelectuais, o historiador necessitaria ter um conhecimento 
amplo para estar preparado para analisar o objeto histórico eleito:

Por eso tan difícil va haciéndose ya el papel del historiador, que nece-
sita en nuestra época, más que en ninguna otra, extensos y variados 
conocimientos en todas las ciencias, pues todas ellas llegan a enlazarse 
para mostrar los diferentes factores que han producido el nacimiento, 
el desarrollo, las desgracias, las glorias y la desaparición de las razas, 
de los pueblos y de las nacionalidades; y en vano pretenderá llamar-
se historia  la narración de los acontecimientos de un pueblo, si no va 
acompañada del concienzudo estudio de las evoluciones antropológi-
cas, morales, religiosas y políticas de ese pueblo, ni fruto alguno sacará 
de ella la ciencia por más que la engalane la gallardía del bien decir, la 
belleza de las figuras retóricas, la exatitud de las fechas y el interés de los 
acontecimientos que se relatan. (PALACIO, 2004)

Esse comportamento era, na verdade, a concretização daquilo que Voltaire, 
com outras palavras, já defendia,no século XVIII. Para o exercício histórico, seria 
necessário delimitar e escolher um objeto histórico e saber equilibrar a crítica histó-
rica e a dúvida metódica, além disso, escolher os documentos que serviriam como 
fontes. 

Em México a través de lossiglos, romance histórico em que remonta as origens 
mexicanas,Vicente Riva Palacio, intelectual mexicano do século XIX, produziu um 
dos maiores trabalhos da afirmação nacional do México, sem limitar-se a um relato 
ou ensaio historiográfico e sem invalidar o caráter histórico do texto. Na verdade, o 
que diferenciava um ensaio de um romance muitas vezes estava ligado ao público 
leitor, pois, seria ele quem definiria que aspectos narrados os historiadores dariam 
destaque no relato. A prioridade estava ligada, portanto, à preocupação em escre-
ver História, na qual o gênero não constituía uma questão primária.

E assim como Riva, AndresBello, intelectual chileno (educador, ensaísta, filóso-
fo e poeta), defendeu também essa nova postura. Em Modo de escribirlahistoria, ele 
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fala da necessidade daquele século em explicar os fatos da história, da importân-
cia em utilizar as fontes primárias – os documentos oficiais que contêm os dados 
históricos, ao invés de fontes secundárias como crônicas e outros textos que falam 
sobre o assunto, sendo, dessa forma, uma versão da realidade – e de como calcou 
seu trabalho nisso. Comenta, ainda, sobre a conservação (ou aproximação) da lin-
guagem original desses documentos e de como elegia a narração para relatar suas 
histórias. Segundo Bello, essa escolha servia para que não houvesse um choque, na 
leitura, em relação aos fatos antigos e os comentários modernos. Defendia também 
a análise criteriosa dos acontecimentos para que não houvesse distorção e para 
que os leitores pudessem ter independência quanto à interpretação e o julgamento: 
“Cito siempre sus autoridades para poner al lector imparcial en estado de verificar 
mi trabajo, y de formar sujuicioconlosmismosdatos que me han servido para elmío.” 
(BELLO, 2003, p.4). 

Com essa reflexão sobre os compromissos do historiador e a descrição do seu 
trabalho, Bello acaba por instituir um tratado de elaboração do fazer histórico. A 
partir dele, fica clara a estruturação similar de outras narrativas historiográficas e 
o eco delas na sociedade. Aliado a isso, a seleção prévia do objeto histórico fala 
muito sobre seu pesquisador, pois, todos os fatos representam, em circunstâncias 
próprias, ideias. Dessa maneira, um intelectual que se dedicasse a estuda-los aten-
tamente, refletiria o compartilhamento ou o rechaço ideológico,

Vicuña mackenna e o fazer histórico

É desse modo que pode ser vista a atuação de BenjamínVicuñaMackenna. Nas-
cido em Santiago do Chile, em 25 de agosto de 1831, Mackenna defendeu desde os 
dezoito anos suas convicções democráticas nas lutas armadas e nos movimentos 
revolucionários. Foi exilado em São Francisco, nos Estados Unidos, e na Inglaterra. 
Inclusive, foi na estadia na Europa que conseguiu uma quantidade considerável de 
documentos sobre o Chile, que depois lhe serviram como base documental nos 
seus estudos. Foi denominado ainda Intendente de Santiago, cargo que assumiu 
com êxito e deixou em cinquenta e cinco anos de vida uma vasta produção literária 
e historiográfica. Dentreelasestão: La independencia en el Perú (1860), La guerra a 
muerte: memoria sobre las últimas campañas de la independencia en Chile 1819-1824 
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(1868), Historia crítica de la ciudad de Santiago (1541-1868) (1869), Historia de Valpara-
íso: crónica política, comercial y pintoresca de su ciudad y de su puerto desde su descu-
brimiento hasta nuestros días, 1536-1868 (1869), Los Lisperguer y La Quintrala (Doña 
Catalina de los Ríos) (1877), entre outros.

E tal qual o exercício da época, utilizava da narração para amenizar o relato 
histórico e aproximar os leitores do texto. Em Los Lisperguer y La Quintrala (DoñaCa-
talina de losRíos),não foi diferente. Escrito em 1877, esse é um relato histórico-social 
que, segundo seu autor, nasce da necessidade de conhecer as verdades sobre a len-
da de La Quintrala, uma dama da alta aristocracia de Santiago, pertencente à família 
mais tradicional do século XVII, Los Lisperguer, cuja história circulava pelos berços 
e camas das crianças ainda nos anos de 1800. A ela são atribuídas várias contra-
venções, algumas assombrosas para os costumes da época, e por isso permaneceu 
no imaginário popular mesmo após duzentos anos. Como sua história era notada-
mente de tradição oral e não existiam, até então, registros escritos sobre os seus 
feitos, muitos questionavam a veracidade desses acontecimentos e se a história de 
Catalina era de fato real.

Movido por essa curiosidade, Mackenna se propõe a pesquisar sobre essa mu-
lher, e em janeiro de 1877, lança a primeira edição desse ensaio.No entanto, em fe-
vereiro desse mesmo ano, outros arquivos foram encontrados e foi possível, então, 
reconstruir a juventude da Quintrala, período em que se concentrou a maior parte 
das suas transgressões. É desse modo que, um mês após a primeira publicação, é 
lançada a “Segunda EdicionEstensamente Aumentada i Correjida” desse relato, pela 
Valparaíso: ImprentadelMercurio. Esse ensaio sobre a vida social de Santiago seria, 
portanto, uma investigação completa sobre a vida, os costumes e os crimes de Ca-
talina de losRíos y Lisperguer ou La Quintrala

Entretanto, antes de contar a história de Catalina propriamente dita, Mackenna 
reconstrói toda a realidade social da família, desde as suas origens ibéricas e indíge-
nas até o último dos Lisperguer. Ou seja, essa investigação não trataria apenas de 
um episódio isolado, mas de um recorte biográfico da família mais prestigiada da 
era colonial, principalmente, sobre a filosofia histórica e social marcada pelos cru-
zamentos sanguíneos e influência política. Inclusive, VicuñaMackenna defende que 
esse estudo poderia servir como referência para o aprendizado de outros historia-
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dores e para a reflexão de filósofos sociais, justamente por tratar-se de um retrato 
fiel da realidade.

Essa segurança com que ele afirma fidelidade à imparcialidade deve-se, so-
bretudo, ao uso das fontes primárias. Após explicar o seu fazer histórico, ainda nas 
justificativas para essa pesquisa, Vicuña faz o inventário dos documentos utilizados, 
a fim de não apenas autorizar, mas fundamentar seu discurso. São eles:

1. El archivojeneral onde estava o testamento de Catalina;
2. El archivo de la cúria eclesiástica, onde foram encontrados seis testa-

mentos da família Lisperguer;
3. La historia de Chile (inédita) por el padre Diego de Rosales;
4. La breve noticia de la vida i virtudes de la señora doña Catalina Amanza i 

Lisperguer;
5. Papeles de la familia Cerda;
6. Papeles de la familia Hurtado de Mendonza;
7. Papeles de la familia Cortés i Azúa; Papeles diversos, en posesion del señor 

don Francisco de Paula Figueroa;
8. Papeles inéditos del Obispo Salcedo;
9. Correspondencia inédita del gobernador de Chile Alonso de Ribera con el 

rei de España;
10. Colecciones varias de documentos inéditos que existen en nuestro poder.

Assim, ao apresentar essa lista, em que os arquivos e suas origens são relacio-
nados aos dois grandes poderes sociais da época – a igreja e as famílias mais abas-
tadas –, os leitores tenderiam a dar credibilidade ao texto.Concomitantemente, ao 
“fundar” esses passados, os intelectuais estariam instituindo, também, desde a sua 
leitura do tema e o seu contexto cultural, um discurso próprio, podendo este con-
servar e reproduzir ou produzir novos discursos.Certamente, essas reconstruções 
estariam ligadas à argumentação empregada pelos historiadores nesses empreen-
dimentos. Uma vez que a leitura do passado (e, consequentemente, sua construção 
também) depende de uma conjuntura atual, a organização narrativa dele estaria 
impregnada de valores também atuais. Logo, ao escrever criticamente sobre a Quin-
trala, aos moldes dos historiadores do século XIX, Mackenna estaria também impri-
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mindo seus valores pessoais, ainda que pretendesse imparcialidade e utilizasse de 
técnicas para isso. 

La quintrala e a construção daidentidade

Conta-se sobre Catalina de Los Ríos y Lisperguer, La Quintrala, que ela haveria 
cometido seis grandes crimes. O primeiro teria sido o envenenamento do próprio 
pai, que estava doente e aos seus cuidados; o segundo, o assassinato do cavalheiro 
de Malta, após convidá-lo para uma visita à sua alcova. Culpou ainda um escravo 
pelo crime, que foi condenado e enforcado em praça pública; o terceiro diz respeito 
aos açoites que ela praticava nos escravos e índios encomendadoscom as próprias 
mãos; o quarto crime teria sido a tentativa de assassinato a um padre que havia sido 
convocado para exorcizá-la; o quinto, teria acontecido quando já estava casada: o 
assassinato de outro eclesiástico pelo mesmo motivo do anterior, sua catequização. 
Mas, desta vez, teria sido encomendado ao seu primo, um frade augustino, que ter-
minou por leva-lo a cabo; a sexta e última grande transgressão teria sido a expulsão 
da imagem do Cristo da Agonía de sua casa, sob a escusa de que não lhe agradava 
que lhe olhassem em sinal de reprovação. Cometeu ainda outros assassinatos, de 
escravos principalmente, mas que não tiveram tanta repercussão.

Seriam esses os motivos pelos quais Catalina era motivo de repúdio e de te-
mor. A partir desses crimes, a sua imagem teria sido associada à encarnação do 
diabólico e ganhado força na tradição oral de Santiago, motivando, assim, Macke-
nna a estuda-la.A rua na qual Catalina morou, no centro da cidade, teria passado 
a ser chamada de “Calle de lamuerte”. Como tentativa de contornar essa situação, 
sua vó e tutora, doñaAgueda de Flores, resolveu casá-la. Contraiu matrimonio com 
o cavalheiro e soldado don Alonso Campofrio Carvajal, que, para Vicuña, mais que 
um marido, Catalina havia conquistado um cúmplice. Tiveram ainda um filho que 
morreu antes dos dez anos, mas, embora casada e mãe, não conseguiu desfazer a 
imagem já criada.

Teria sido, portanto, a partir dessa identidade criada que Mackenna haveria 
começado sua pesquisa e terminado por confirmar aquelas histórias, fundando a 
lenda de La Quintrala, pois, é seu o primeiro registro escrito dessa história. O discur-
so do historiador produziria uma imagem desse feminino relacionada ao diabólico e 
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reproduziria os conceitos pré-estabelecidos acerca da mulher. Seu posicionamento 
crítico deixa claro, então, os jugos sociais da época. E isso se dá tanto na adjetivação 
empregada no relato, quanto nas comparações feitas a Catalina. Já nas primeiras 
linhas do prólogo isso fica evidente:

Entre lastradiciones i leyendas de pasadossiglos que ha conservado in-
delebleslamemoria de lasjeneraciones, existe una, sombria, terrible, es-
pantosa todavia, i digna por lomismo de ser investigada i de ser dada a 
luz.
Esa tradicion es la de la siniestra “Quintrala”, la azotadora de esclavos, la 
envenenadora de su padre, la opulenta e irresponsable Mesalina, cuyos 
amantes pasaban del lecho de lascivia a sótanos de muerte, la que volvió 
la espalda e hizo enclavar los ojos al Señor de Mayo, la Lucrecia Borgia i 
la Margarita de Borgoña de la era colonial, en una palabra. (MACKENNA, 
1877, p.7)

O primeiro contato do leitor com o Episódio histórico-social é através dessa 
descrição. Um leitor que não conhecesse a lenda de La Quintrala ou a história de 
doñaCatalina de Los Ríos y Lisperguer, de início, já a associaria a algo negativo. E não 
apenas nessas linhas, mas durante toda a narrativa, o autor laça mão de termos 
depreciativos para referir-se a ela. 

Imagem 1 – Capa do livro
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Nessa imagem, Catalina aparece pendurada pelos cabelos, em meio a chamas, 
rodeada de dragões, morcegos, caveiras e outros elementos que remetem ao ima-
ginário do seria o inferno. Mais ao fundo, no plano superior esquerdo, há a imagem 
de Cristo na cruz. Sua presença ai sugere que nem o sacrifício feito por ele para a 
salvação de todos os seus filhos havia livrado a Quintrala da condenação eterna. O 
seu julgamento teria, assim, dois crivos: o religioso e anterior a ele, o social, corrobo-
rado pelo discurso de Mackenna. Afinal, segundo o historiador, elahaveriachegado 
“en esta carrera hasta donde ninguna mujer de su época, profundamente devota, 
habría llegado: hasta el sacrilegio.” (MACKENNA, 1877, p.87).

Os lugares ocupados pelas mulheres na américa hispânica e os 
modelos do ensaio histórico-social

Analisando essa ilustração e o discurso empregado no relato, é interessante 
refletir sobre a construção feminina a partir de um discurso masculino. Segundo 
Maria Lígia Coelho Padro, historiadora brasileira especializada em história da Amé-
rica Latina, em América latina no século XIX: Tramas, telas e textos, a historiografia do 
século XIX e começo do século XX só teria dado visibilidade aos homens, os heróis 
nacionais. Há um período de apagamento que vai desde os primeiros colonizadores 
até a historiografia contemporânea, em que o feminino começa a ter certo destaque, 
mas sem tonar-se ainda um tema tradicional. As narrativas que cederam espaço às 
mulheres ficaram tão apagadas quanto as suas personagens. Entretanto, historica-
mente, a presença feminina nos empreendimentos ditos masculinos é significativa.

Juan Francisco Maura, especialista em História das Américas, em Españolas de 
Ultramar enlahistoria y la literatura, apresenta uma série de mulheres que compuse-
ram a história: mães, escravas, monjas, aventureiras, prostitutas etc. Todas mulhe-
res esquecidas, mas que foram fundamentais no seu contexto histórico. Inclusive, 
esse livro teria surgido da necessidade de tirar do estado de negação a presença fe-
minina na colonização hispânica nos Estados Unidos. Transitando desde a chegada 
dos espanhóis em solo americano até o século XVII, em que já havia uma sociedade 
estruturada, Maura mostra o processo de apagamento dessas mulheres (índias e 
espanholas), que contribuíram para o processo de organização social, tanto como 
elemento conservador da família, quanto elemento extra conjugal. No rol de nomes 
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apresentado por ele, um aspecto em comum: a força com que essas mulheres sus-
tentavam a família e o rigor com os ideais religiosos.

Pode-se pensar, portanto, que a “visibilidade” positiva concedida a essa mulher 
está relacionada ao lugar que elas ocupam. Esse posicionamento não deveria trans-
gredir o espaço que a ela foi destinado, o que não necessariamente significaria ser o 
de submissão, mas o de religiosa, sim. O fato de elas acompanharem os maridos em 
aventuras, comandarem cidades e fazendas ou mesmo serem prostitutas, não su-
perava a transgressão de não ser religiosa, como foi o caso de Catalina. Foram dois 
crimes contra eclesiásticos e a expulsão da imagem do Cristo da Agonía, a rejeição 
ao convite de reclusão no monastério da família e o destino da sua herança em fa-
vor de missas rezadas pela sua alma. Esses parecem ser seus maiores “crimes”. Ou-
tra infração cometida por ela relacionada ao lugar ocupado diz respeito aos açoites. 
Esse tipo de atividade era feito pelos senhores de escravos ou feitores, mulheres 
não se ocupavam disso porque essa era uma atividade essencialmente masculina. 

Por essas transgressões, sobretudo, La Quintrala foi condenada e teve sua ima-
gem relacionada ao diabólico – símbolo daquilo que era mais temido na época. Não 
obstante, esse discurso continuou se reproduzindo na história e terminou instituído 
pelo relato de Mackenna. Pensando na diferença sexual a partir de Lacan, Judith 
Butler, filósofa pós estruturalista especialista em literatura queer, afirma que: “O fe-
minino nunca é uma marca do sujeito; o feminino não pode ser o atributo de um gê-
nero. Ao invés disso, o feminino é a significação da falta, significada pelo simbólico, 
um conjunto de regras linguísticas diferenciais que se efetivamente cria a diferença 
sexual.” (BUTLER, 2003, p.52). Relacionando à realidade histórica dessas mulheres, 
os discursos masculinos que escreveram a histórias não cederam lugar a elas. Logo, 
tudo o que está ligado ao feminino tem um espaço limitado ou está sujeito ao repú-
dio, assim como aconteceu com Catalina.

A ausência não representável que Butler fala tem a ver, aqui, com a falta de ex-
pressão autêntica dessas mulheres condenadas ao esquecimento. A negação mas-
culina que estabelece a exclusão de identidades não aceitáveis (o discurso de Ma-
ckenna em relação aos feitos de Catalina) está marcada em todo o ensaio. São dois 
os modelos internos lançados por Vicuña em contraposição a Quintrala. O primeiro 
fala diretamente dos homens dessa família:
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Cuandoensu ‘casa i viñadel Santa Lucía’, moria, después de ochentaaños 
de valiente, laboriosa i benéfica vida, el mas acaudalado feudatario de 
Santiago i de sus vales circunvecinoso remotos, desde el Salto a Tala-
gante, desde Tobolaba al Putagan, habiacumplidoun esclarecido servicio 
para consupatria adoptiva el esposo de suhija única i heredera, don Pe-
dro Lisperguer de Bitambergue. (MACKENNA, 1877, p.25-26)

Nesse primeiro excerto, em que fala de um dos fundadores do brasão dos 
Lisperguer, os atributos são enaltecedores. Graças a ele, toda Santiago pode pre-
senciar o poder dessa família. Todos os herdeiros, inclusive don Pedro, o boa vida 
eram de reputaçãoirretocável: “Ningun criollo era tampoco masjentil que e1 en el 
arzon de lasilla del torneo o en la enjarma de las aspartas de ganado bravio en cam-
po abierto.”(MACKENNA, 1877, p.32). O único homem dos Lisperguer, incluindo os 
agregados, que não tornou-se motivo de admiração foi o marido de Catalina, don 
Alonso.

I es de notarse que sus hijos i sus nietos llenaron con satisfaccion i luci-
miento ese mismo jénero de deberes en tres ocasiones sucesivas, como 
mas adelante hemos de contar, porque si bien alguna vez los últimos 
vieron su nombre deshonrado por crímenes abominables i de culpa de 
mujer, es una comprobación histórica fuera de toda duda la de que los 
primeros Lisperguer tuvieron estas dos grandes virtudes, meritorias en 
todas partes, pero que en Chile por lo raras son sublimes: el patriotismo 
i el desprendimiento personal. (MACKENNA, 1877, p.26)

As três ocasiões sucessivas a que se refere o autor são as gerações masculinas 
que antecederam a Quintrala. Nesse caso, elas foram sublimes porque os homens 
que ali estavam se destacaram como grandes líderes. No entanto, a partir Catalina, 
toda a família teria sido marcada pelas suas transgressões, começando desse ponto 
a derrocada dos Lisperguer.Fica destacada, dessa maneira, a primeira dualidade 
de valores: a mulher transgressora e diabólica, responsável por denegrir a herança 
histórica do brasão dos Lisperguer, versus a família de sangue nobre e de homens 
justos e desbravadores.
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O segundo modelo lançado por VicuñaMackenna para servir de contraponto a 
Quintrala foi o de outras mulheres, esses aceitáveis. Ainda que tenha casado e tido 
filho, sua imagem continuou relacionada ao diabólico e em oposição à sua imagem, 
figuram as mulheres santiguinas exemplares. São três os exemplos mais expressi-
vos. O primeiro é de doña Isabel, que foi

uno de los tipos mas acabados de la mujer, de la matrona i la cristiana. 
Humilde, pura, afectuosa, preséntase esa ilustre chilena como el tempe-
rano modelo de esas mujeres casi perfectas de nuestra tierra, cien veces 
superiores por el alma a la raza masculina, que han hecho de nuestro 
país un hogar acreditado i dichoso para los hombres buenos de todas 
las naciones. (p.177)

É flagrante a diferença de tratamento entre as duas mulheres. Essa, que cultua 
a vida cristã e assume o papel de matrona, é considerada como um modelo, en-
quanto, Catalina se caracteriza pelo contrário. Segundo Prado (2004), a 

linguagem empregada evidencia os objetivos edificantes dos textos e 
nos apresenta um retrato de mulher ideal, construído como exemplo 
paras as gerações contemporâneas e futuras. As mulheres eram mo-
destas, dedicadas, altruístas, generosas e abnegadas. Em torno delas, 
foi moldado um padrão de respeitabilidade a partir do qual sua vida 
ganhava um lugar digno na galeria das figuras nacionais. (p.46)

O que não acontecia com La Quintrala, uma vez que ela transgredia todos es-
ses padrões instituídos. Outra dama que merece atenção édoñaCatalinaLisperguer, 
a sobrinha de La Quintrala:

un verdadero modelo de matrona, i hasta en su muerte se apartó de 
aquella triste sombra que enlutó el corazón de su familia durante medio 
siglo, porque ordenó que bajo ningún concepto se gastaran mas de 500 
pesos en sus funerales i que “no hubiese ningun fausto ni pompa que no 
sea de aquella moderada de un cadáver que está convertido en tierra. 
(p.202)
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Ao contrário de sua tia que deixou parte da herança destinada ao seu próprio 
enterro e às futuras missas em nome de sua alma. Há também o caso da sua so-
brinha neta, doñaCatalina de losRíos (filha de CatalinaLisperguer, sobrinha de La 
Quintrala), considerada como santa em Valparaíso:

Heredó con aumento las mejores virtudes de esta digna chilena, la ter-
cera de sus hijas, doña, Catalina “santa” i gobernadora de Valparaíso, en 
la historia cuya ciudad hemos dado larga cuenta de su mérito, de su vida 
i de sus “milagros”.
Fue sin duda esta señora una mujer humilde i devota, desprendida del 
mundo fervorosa en sus creencias i casi iluminada. (p.203)

Fica evidenciado, dessa maneira, como as imagens negativas construídas ao 
redor da mulher estão ligadas, em sua maioria, a La Quintrala. Existem algumas 
acusações sobre sua mãe e sua tia de assassinato e bruxaria, mas, como estas se 
redimiram e resolveram enclausurar-se nos conventos da família, não tiveram suas 
imagens ligadas ao diabólico. Respeitaram, ao final, o rigor religioso que atribui de 
respeito às mulheres O que não aconteceu com Catalina de losRíos y Lisperguer, 
que, ao receber a mesma oferta de clausura, em virtude de seus crimes, recusou-a 
veementemente.

Outra acusação que Mackenna lança é em relação à decadência dos Lisper-
guer, a família que, nos tempos áureos, determinava quem tinha brasão e quem era 
mulato no Chile. Para ele, a ruína teve início na alcova de Catalina:

El lector que penetra mas allá de la superficie engañosa de los aconteci-
mientos, habrá debido notar que el brillo, el renombre i el poderío de los 
Lisperguer fue reconocido i acatado en Chile solo cuando ejercieron las 
mejores i mas levantadas condiciones de su desigual naturaleza, cuan-
do tuvieron patriotismo, desinteres i virtud. Mas, apenas aparece en su 
seno el vicio consentido, osado i feroz, comienza la era del desprestijio, 
de la decrepitud, de la ruina. La alcoba de doña Catalina de los Ríos, 
manchada de sangre i de profanaciones, es el vértice del influjo social i 
doméstico de aquella familia que fue la verdadera dominadora del país 
durante un siglo, su espectro en otro siglo, i hoy apenas su sombra, re-
sucitada por la investigación. (p.220)
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Assim, mais uma vez, as circunstâncias negativas estão vinculadas à imagem 
de Catalina. Ou seja, definitivamente, ela não carregaria o espírito altruísta tão ad-
mirado pelos historiadores da época. Esse conceito de respeitabilidade, que indica 
os modos de moral e bons costumes, passou a requerer uma postura mais sóbria 
no século XIX, no mesmo período em que VicuñaMackenna relatou esse Episódio 
Histórico-social da vida santiaguina e, consequentemente, o mesmo período em 
que Catalina passaria aos registros históricos como a mulher sem escrúpulos, açoi-
tadora de escravos, que matara o pai envenenado.

Sendo o discurso um ato ideológico, Mackenna deixava transpor nas suas 
análises as concepções de mundo que o constituíam e, consequentemente, os 
modelos sociais que pareciam-lhe aceitáveis. Ao não enquadrar-se neles, Catalina 
de losRíos y Lisperguer, é rechaçada e, somado isso à lenda de assassina e açoi-
tadora que, provavelmente, já existia na tradição oral popular, La Quintrala tem 
sua identidade vinculada ao diabólico. Suas transgressões religiosas, sobretudo, 
impediam que se desvinculasse desse estigma, ainda que tivesse contraído matri-
mônio e fosse mãe – figura sempre respeitada na história da mulher.Desse modo, 
é possível pensar, também, nesse rechaço como uma forma de “defesa”, uma vez 
que ela apresentava ameaça à ética, aos bons costumes e ao novo conceito de 
respeitabilidade instituído no século XIX.Ao fundar a lenda de La Quintrala e “lan-
ça-la no inferno”, Mackenna faz dela, também, um exemplo corretor. Àquelas que 
pretendessem fazer o mesmo, esse seria o destino: ficar pendurada pelos cabelos 
à porta do inferno.
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Introdução

Em consonância com a proposta de ensino de língua presente nos Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCN) e do trabalho com gêneros textuais orais e es-
critos na escola por meio de sequências didáticas, sugerido por Scheneuwly e 
Dolz (2004), foi elaborado, no ano de 2010, o projeto didático Reinventando Contos: 
uma ressignificação no ensino da leitura, da escrita e da produção de textos, viven-
ciado em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 
pública municipal de Serra Talhada/PE, cujo objetivo foi a produção de narrativas, 
tendo como referência o enredo de contos clássicos infantis. Essas produções 
foram reunidas e publicadas, em 2010, sob o título Reinventando Contos. 

O que chamou nossa atenção, nessa coletânea, foi o fato de os alunos-auto-
res, ao serem solicitados a produzir textos narrativos com base nos contos clás-
sicos infantis, relacionarem cenas e personagens dos textos originais a pessoas e 
acontecimentos de suas vivências. Esse fenômeno levou-nos a supor que a rees-
crita das cenas e dos papeis desempenhados pelos personagens, nos textos dos 
alunos, indicava a presença do sujeito do inconsciente, pois mesmo revisadas e 
aprimoradas as narrativas escritas pelos alunos traziam recortes de situações de 
seu cotidiano. 

Nessa ordem, a noção de língua que norteia este estudo é a de língua cujo 
funcionamento estrutural (metafórico e metonímico) captura o sujeito que, sub-



148

XXVI Jornada do Gelne

metido ao discurso do Outro1, é, por sua vez, submetido ao funcionamento da 
língua.  

Nessa perspectiva, mantemos referência à proposta do interacionismo de base 
estruturalista, ressignificado pela psicanálise lacaniana, por considerarmos que, par-
tindo dessa abordagem teórica, é possível investigar a incidência do sujeito do incons-
ciente em narrativas escolares, assim como colocar em discussão pontos de afasta-
mento e de aproximação das produções dos alunos em relação ao conto original e 
compreender o funcionamento da ordem significante.  

Diante disso, apresentaremos a seguir algumas considerações acerca dos princi-
pais pressupostos que alicerçam este trabalho.

Linguagem e Psicanálise: imbricação teórica entre Saussure, 
Jakobson, Freud e Lacan

Principiando pela linguagem, este estudo segue os referenciais da linguística 
estruturalista, postulados por Ferdinand de Saussure no Cours de Linguistique Gé-
nérale2 (1916), doravante CLG. 

Dentre as várias questões linguísticas discutidas no Curso, interessa-nos, para 
este trabalho, o conceito de língua apresentado por Saussure. Para esse pensador, 
a língua “constitui-se num sistema de signos onde, de essencial, só existe a união 
do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes do signo são igualmente 
psíquicas” (SAUSSURE, [1916], 2006, p. 23). Diante dessa compreensão, a unidade 
linguística na teoria saussuriana é tida como “uma coisa dupla, constituída pela 
união de dois termos” (ibidem, p. 79), cujos valores são considerados a partir de 
um “jogo” interno de associação e oposição dentro do sistema da língua.

Dessa forma, a proposta saussuriana de unidade linguística consiste na união 
entre o conceito (significado) e a imagem acústica (significante), em que esta última 

1. O Outro para Lacan corresponde ao “lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda 
tudo que vai poder presentificar-se do sujeito” ([1964] 2008, p. 200).

2. É necessário esclarecer que, embora haja, atualmente, estudos que consideram o CLG como um 
texto que se distancia dos conceitos originais formulados por Saussure, essa obra será nosso principal 
aporte por entendermos sua importância como obra fundadora da Linguística Moderna
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corresponde não ao som material, mas à impressão psíquica do som e o primeiro, 
à ideia que é atribuída a essa imagem acústica. 

Tratando ainda do signo linguístico, Saussure faz algumas observações acerca 
do valor relacional dos elementos constituintes da língua.  Para o autor, constitui 
ilusão acreditar que o valor de um termo pode ser determinado, na língua, apenas 
pela união de um som e um conceito.  

Saussure afirma que, no interior do signo, há um aspecto paradoxal, pois o 
significado quando analisado nos limites de um signo “aparece como a contrapar-
te da imagem auditiva” (ibidem, p. 133), mas quando considerado dentro do siste-
ma, tanto o significado quanto o significante deste signo aparecerão como a con-
traparte de outros signos da língua, havendo assim uma relação em cadeia. Dessa 
forma, o autor chega à concepção de valor como “um jogo de oposições dentro 
do sistema” ([1916] 2006, p. 141). Isso porque, para Saussure, dentro do sistema 
da língua, “todos os termos são solidários e o valor de um resulta tão-somente da 
presença simultânea de outros” (ibidem, p. 133).   

Para reafirmar a tese de que a língua é um sistema de valores que atuam 
a partir das relações de diferença entre os elementos que a constitui, Saussure 
propõe a análise do funcionamento da língua a partir de dois domínios distintos: 
relações sintagmáticas e relações associativas (paradigmáticas).  

Essas relações podem ser observadas quando as unidades constitutivas da 
língua estão tanto no discurso quanto fora dele. No discurso, os elementos lin-
guísticos estabelecem relações de combinação baseadas na linearidade da cadeia 
significante, excluindo-se a possibilidade de dois elementos linguísticos serem 
pronunciados ao mesmo tempo. 

Quando fora do discurso, essas relações ocorrem por meio de associações 
mentais entre um determinado elemento linguístico e todos os outros ausentes 
que poderiam substituí-lo. Devido às diferentes possibilidades de associação en-
tre um termo com outros ausentes do contexto discursivo, Saussure afirma que as 
relações associativas ocorrem in absentia, ao contrário das relações sintagmáticas 
que existem in praesentia, devido à presença de dois ou mais termos “numa série 
efetiva” (SAUSSURE, [1916] 2006, p. 143). 
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A partir dessa proposição, o linguista Roman Jakobson, em seu estudo sobre 
Afasia ([1970] 2008), isola dois aspectos da linguagem afetados pelas perturba-
ções afásicas: a seleção e a combinação. 

Para esse autor, “quem fala seleciona palavras e as combina em frases, de 
acordo com o sistema sintático da língua que utiliza” ( JAKOBSON, [1970] 2008, p. 
37). Dessa maneira, o arranjo da seleção presume a substituição de termos entre 
si a partir de entidades associadas no sistema, enquanto o arranjo da combinação 
demanda certa articulação das unidades linguísticas associadas no sistema lin-
guístico e na mensagem ou associadas somente na mensagem. Sendo assim, es-
ses arranjos, tal como os eixos associativos e sintagmáticos da teoria saussuriana, 
aparecem in absentia e in praesentia, respectivamente. 

Nessa direção, Jakobson considera que essas duas formas de funcionamento, 
afetadas nesses distúrbios de linguagem, podem ser condensadas pela metáfora 
e pela metonímia, em que o processo metafórico corresponde à relação de simila-
ridade (substituição) e o processo metonímico, à relação de contiguidade (combina-
ção). De acordo com esse linguista, “a competição entre os dois procedimentos, 
metonímico e metafórico, se torna manifesta em todo processo simbólico” ([1970] 
2008, p. 61), assim como o conteúdo simbólico compreendido no processo de ela-
boração onírica – a condensação e o deslocamento – analisado por Freud em A 
interpretação dos Sonhos, 1900.  

Esse processo simbólico, segundo Garcia-Roza (1992), consiste em um conjun-
to de leis estruturais do inconsciente, cujo acesso se dá por meio da aquisição da 
linguagem (p. 176). É a partir, sobretudo, desses linguistas, Saussure e Jakobson, 
que o psicanalista francês Jacques Lacan fez uma releitura da psicanálise freu-
diana, em especial da teoria do Inconsciente, buscando nas contribuições da lin-
guística estruturalista fundamentar sua tese de que o “inconsciente é estruturado 
como uma linguagem” (LACAN, [1964] 2008, p. 27). 

Diante disso, o ponto fundamental do pensamento lacaniano consiste em 
atribuir ao simbólico a função de constituinte do sujeito humano, uma vez que 
para Lacan, “os símbolos envolvem, com efeito, a vida do homem, com uma rede 
tão total que conjugam antes que ele venha ao mundo [...] e para além de sua 
morte [...]” (LACAN, [1966] 1992, p. 143). Com isso, as formulações feitas por Lacan 
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situam-se na ordem da linguagem, especialmente no discurso enunciado pelo su-
jeito que, submetido à função simbólica, fala a partir de um sistema de elementos 
significantes.

O interacionismo de base estruturalista, ressignificado pela 
psicanálise lacaniana

Partindo da perspectiva psicanalítica da linguagem como causa do sujeito, a 
interrogação da brasileira Cláudia de Lemos incide “sobre o efeito da linguagem, 
através da fala do outro, na constituição da criança como sujeito” (1999, p. 13). 

A partir disso, Lemos (2000) questiona tanto o fato de a criança, ao falar, ser 
falada pelo outro, quanto o afastamento da fala do outro evidenciado pelos “erros” 
que aparecem na fala da criança. Nesse sentido, a autora pressupõe que essa fala 
inicial da criança revela “uma instância subjetiva que está aquém ou além do que 
se pode saber sobre a língua” (1999, p. 14). Foi o reconhecimento dessa instância 
que levou Lemos a buscar na psicanálise e, particularmente, em Jacques Lacan, 
para quem a linguagem é fundante do sujeito e cujas proposições são fortemente 
marcadas pela releitura da obra de Saussure, uma possibilidade de fazer da fala 
da criança um campo legítimo de investigação. 

No artigo Los procesos metafóricos y metonímicos como mecanismos de cambio 
(1992), Lemos encontra, na obra de Lacan, razões para trazer as proposições teóri-
cas da linguística estruturalista para seus estudos, sobretudo no que diz respeito 
ao funcionamento estrutural da língua. A releitura da obra de Saussure permitiu à 
autora encontrar, nas relações sintagmáticas e associativas, as explicações sobre 
o funcionamento dessa fala inicial. Conquanto, foi a reinterpretação dessas rela-
ções como processos metafóricos e metonímicos, feita por Jakobson em seus es-
tudos sobre Afasia, que permitiu a Lemos apreender “a linguagem em seu estado 
nascente na fala da criança, assim como o movimento que produziria a mudança” 
(2002, p. 52).

No artigo Das vicissitudes da fala da criança e de sua investigação (2002), Lemos 
afirma que sua aproximação com a obra de Lacan, de 1992 a 1997, fez com que ela 
percebesse que as análises da fala da criança por meio dos processos metafóricos 
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e metonímicos “não remetiam a um movimento autônomo da língua sobre si mes-
ma, mas sim de um sujeito, isto é, ao modo de emergência do sujeito na cadeia 
significante” (2002, p. 54). 

Segundo Lemos (2002), a presença das formulações saussurianas, nesse 
novo esforço de teorização, demanda a articulação de “um sujeito [...] compatível 
com a concepção de língua na teorização da Linguística” (2002, p. 54); trata-se de 
um sujeito que existe enquanto efeito de linguagem e cuja constituição se faz ne-
cessariamente em sua relação com o outro-falante por meio da linguagem. Nessa 
ordem, o sujeito é então entendido como “capturado” pela linguagem e submetido 
ao seu funcionamento. 

Composição do corpus da pesquisa

Partindo da perspectiva teórica que considera a linguagem como elemento 
constitutivo do sujeito, cuja clivagem do sujeito em Consciente e Inconsciente se dá 
por meio do acesso à ordem das trocas simbólicas, do efeito significante, propõe-se, 
neste trabalho, analisar as marcas do sujeito do inconsciente em textos narrativos 
escritos no ambiente escolar.

Diante disso, assumiu-se como objeto de pesquisa uma coletânea de narra-
tivas escritas e publicadas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola da rede pública municipal de Serra Talhada/PE. 

Compreendendo que as narrativas, ficcionais ou realistas, sempre deslumbra-
ram a humanidade, por tratar de temas comuns que vão desde inveja, ambição e 
intrigas até a superação de obstáculos e realização social ou existencial, questões 
que permitem “aprender mais sobre os problemas interiores dos seres humanos, e 
sobre as soluções corretas para seus predicamentos em qualquer sociedade” (BET-
TELHEIM, 1980, p. 13), tomamos como corpus de análise dois contos maravilhosos. 
Esses contos, a saber: Ali Babá e os Cangaceiros e O grande coração do Pequeno Po-
legar foram produzidos por adolescentes entre 13 e 14 anos de idade, a partir da 
leitura, em sala de aula, dos contos originais, e passaram por revisão, correção e 
reescrita antes de serem publicados. 
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Análise e discussão do corpus

 O primeiro texto, Ali Babá e os Cangaceiros, foi escrito por um aluno de 13 
anos, oriundo da zona rural, mas que se mudou para a zona urbana, a fim de dar 
continuidade aos estudos, visto que a escola em que ele estudava, quando residia 
na fazenda, oferecia apenas o Ensino Fundamental I (antigo primário). Durante as 
aulas, ele revelou que não estava satisfeito em “morar na cidade”, pois gostava da 
tranquilidade da fazenda e, principalmente, das reuniões que aconteciam todas 
as noites na casa do avô que costumava contar histórias reais e fictícias sobre o 
Cangaço. 

 No texto original, a entrada de Ali Babá na gruta do tesouro e a subtração 
de algumas moedas de ouro configuram-se como os principais elementos desen-
cadeadores da trama, cujos motivos tratam de inveja, ambição, avareza, mortes e 
triunfo do bem sobre o mal. Segundo Bettelheim (1980), o mal é tão onipresente nos 
contos quanto a virtude. Contudo, a virtude evidenciada nessa narrativa não é a do 
protagonista, mas a da serva Morgiana que, inteligente e sagaz, evita o assassinato 
da família de Ali Babá pelos quarenta ladrões. 

Já o texto Ali Babá e os Cangaceiros, escrito a partir da reencenação de contex-
tos e vivências das personagens, permite observar que seu autor não faz referência 
ao heroísmo de um personagem feminino, mas sim, coloca o protagonista Ali Babá 
como um sujeito ideal, que se mantém íntegro diante da oportunidade de autorre-
alização econômica, pois diferente do personagem da narrativa original, o do conto 
reescrito não subtrai absolutamente nada do tesouro escondido e ainda denuncia 
os ladrões à polícia, assinalando, desse modo, o afastamento da narrativa reelabo-
rada em relação à escrita original, o que aponta para a afirmação de Borges (2006) 
de que a “produção de cada criança é singular. Cada uma dispõe de significantes [...] 
que advêm de sua relação com o Outro” (p. 152, grifos da autora). 
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Nessa ordem, considerando que o Outro, como assinalado anteriormente, 
nas formulações teóricas lacanianas corresponde ao “lugar em que se situa a ca-
deia do significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito” 
(LACAN, [1964] 2008, p. 200), a apresentação de um herói virtuoso e potente re-
mete-nos à metáfora do Nome-do-Pai, processo inaugural, na constituição psíqui-
ca, que permite à criança advir como sujeito. 

Nessa direção, a apresentação de um protagonista de conduta ilibada pode 
revelar a identificação do autor com a palavra de seu pai ou de seu avô sobre 
honra e retidão diante das circunstâncias da vida, uma vez que, para Lacan (1957-
1958), o que constitui o caráter decisivo da criança “deve ser isolado como relação 
não com o pai, mas com a palavra do pai” (p. 199). Nesse sentido, o protagonista 
da narrativa reencenada é apresentado como aquele que representa não o deten-
tor do falo, mas o modelo ideal de caráter.  

Nessa ordem, a apresentação de um herói que não faz justiça com as pró-
prias mãos, como fez a heroína do conto original ou ainda como se costumava 
fazer na época do cangaço, mas um sujeito que respeita e cumpre a Lei, assinala a 
incidência do sujeito do inconsciente no texto reescrito. Nessa incidência, o autor 
identificado ao discurso do avô, revela no texto a não-coincidência entre as falas, 
ou melhor, entre as histórias narradas pelo outro e a sua narrativa e seu assujeita-
mento ao campo do Outro, ao “lugar em que se situa a cadeia do significante que 
comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito” (LACAN, [1964] 2008, p. 
200).

O segundo texto, O grande coração do Pequeno Polegar, foi escrito por uma 
aluna de 14 anos, que residia em um assentamento rural próximo a uma barra-
gem, no município de Serra Talhada/PE. Essa aluna participava colaborativamente 
de todas as atividades propostas em sala de aula, na maioria das vezes liderando 
as atividades em grupo. 

Diante da proposta de reescrita do conto maravilhoso O Pequeno Polegar, 
de Charles Perrault, cujo dilema socioeconômico vivido pelo protagonista o faz 
enfrentar um ogro antropofágico, observou-se que a narrativa produzida pela 
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adolescente não apresenta elementos característicos aos contos maravilhosos3, 
tampouco aos contos de fadas4, dado que, além de não apresentar elementos 
mágicos, também não apresenta um protagonista empenhado na luta pela união 
homem-mulher, nem empenhado em sua autorrealização econômica. 

O texto reescrito apresenta, como motivos, a benevolência e o altruísmo do 
protagonista, cuja preocupação é assegurar a sobrevivência das famílias atingidas 
pela seca, o que nos reporta ao artigo Escritores Criativos e Devaneios, em que, de 
acordo com Freud ([1907] 1969), o escritor criativo é independente para reformu-
lar o material preexistente e conhecido.

Nessa ordem, ao mesmo tempo em que a narrativa reencenada assinala a 
liberdade criativa da autora, revela sua identificação ao texto original e ao discur-
so do Outro, do “universo simbólico em que todo sujeito está inserido” (BORGES, 
2006, p. 149-150), representado, neste caso, pelo ambiente em que a autora esta-
va inserida. Nesse sentido, a identificação à narrativa original, é representada, so-
bretudo, pela manutenção do nome do protagonista. Já a identificação ao discurso 
do Outro, simbólico, é marcada pelo cenário em que a trama é ambientada e pela 
reconstituição dos lugares desempenhados pelos personagens. 

Nessas condições, a eleição de um espaço rural como cenário do enredo 
aponta para o jogo metaforonímico da linguagem, visto que ocorre a substitui-
ção de significantes, tanto por similaridade quanto por contiguidade. Com isso, a 
narrativa indica “que é na substituição do significante ao significante que se pro-
duz um efeito de significação” (LACAN, [1966] 1992, p. 246), já que o cenário rural 
desliza de uma narrativa para outra, impondo “um novo significante em relação 
de contiguidade com um significante anterior que ele substitui” (DOR, 1989, p. 57).

3.3 Os contos maravilhosos, consoante Coelho (1987), consistem em narrativas desenvolvidas no coti-
diano mágico, sem a presença de fadas, mas com animais antropomórficos, gênios, duendes e seres 
metamorfoseados, cujo princípio gerador corresponde a uma problemática social, associada ao desejo 
de autorrealização do protagonista, herói ou anti-herói, no plano socioeconômico. 

4. 4 Os contos de fadas, conforme Coelho (1987), compreendem narrativas desenvolvidas no âmbito da 
magia feérica, em que figuram reis, rainhas, gênios, bruxas, gigantes, anões e objetos mágicos, com ou 
sem a presença de fadas. O princípio gerador desses contos refere-se a uma problemática existencial 
do herói ou da heroína, ligada à união homem-mulher.



156

XXVI Jornada do Gelne

Com a apresentação de um protagonista que usa a argumentação e lideran-
ça para solucionar o conflito apresentado no enredo e assegurar a sobrevivência 
das famílias atingidas pela seca, a autora indica sua identificação com a astúcia 
e bravura do protagonista do conto original e, ao mesmo tempo, aponta seu dis-
tanciamento, pois, ao invés de apresentar uma protagonista do sexo feminino, ela 
prefere atribuir o heroísmo a um personagem masculino, numa demonstração do 
que Belotti (1983) nomeou como descondicionamento da mulher, já que, segundo 
essa psicóloga, falta, nas histórias infantis, “a figura da mulher cheia de motiva-
ções humanas, altruísticas, que escolha lucidamente e com coragem o próprio 
comportamento” (p. 104). 

Nessas circunstâncias, a constituição de uma narrativa que apresenta ele-
mentos, personagens e situações do cotidiano de uma comunidade rural, além de 
colocar as ações cooperativas como a solução para o enfrentamento ao período 
de estiagem, apresenta-se como a principal marca da incidência do sujeito do in-
consciente na narrativa.

Considerações Finais

Considerando que a “estrutura de divisão subjetiva (Spaltung) irreversível no 
sujeito” (DOR, 1989, p. 100) é instituída pela Metáfora Paterna que, regida pela or-
dem significante, faz advir o inconsciente como um lugar autônomo que define a 
subjetividade, foi possível identificar, nos textos selecionados para análise, o funcio-
namento da ordem significante, tanto pela substituição de significantes que apre-
sentam relação de similaridade entre si (metáfora) quanto pela substituição de sig-
nificantes que mantêm relação de contiguidade (metonímia), indicando que, mesmo 
em narrativas revisadas e corrigidas, há algo que escapa ao tempo cronológico e 
irrompe na cadeia significante.

Diante disso, observou-se nesse corpus que a escolha do cenário, das cenas 
e dos papéis desempenhados pelos personagens revela a incidência do sujeito do 
inconsciente, uma vez que, por meio das operações metafóricas e metonímicas, os 
autores das narrativas substituíram significantes do seu cotidiano, que estavam la-
tentes, por significantes manifestos em sua produção textual. 
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Nessa perspectiva, a linguagem aparece como o que revela e dá condições ao 
funcionamento do inconsciente.
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simPósio temátiCo

NA CONTRAMÃO DO ESqUECIMENTO: OS TRAÇOS 
MEMORIALÍSTICOS EM INÉS DA MINHA ALMA, DE ISABEL 
ALLENDE

NATHALIA OLIVEIRA DE BARROS CARVALHO1 (UFRN)

Inés Suárez é uma humilde costureira espanhola nascida em Plasencia, na Es-
panha. Após ser deixada pelo marido, Juan de Málaga – que viajou para o Novo 
Mundo em busca de riqueza sem perspectiva de retorno à terra natal – decide dei-
xar seu país de origem para ir à procura desse homem a quem já não amava, mas 
que precisava saber do paradeiro para se despedir, se libertar e, assim, seguir com 
sua vida. Nesta narrativa, Inés relata ainda os fatos ocorridos após sua chegada ao 
Novo Mundo como a descoberta da morte de seu marido Juan em batalha, a forma 
como conheceu Pedro de Valdivia, sua paixão pelo conquistador e as dificuldades 
enfrentadas para chegar em terras chilenas. Rememora também as batalhas tra-
vadas com indígenas, o trabalho de construção de Santiago e a sofrida separação 
de Valdivia, bem como seu posterior casamento com Rodrigo de Quiroga, a quem 
amou até seu último dia de vida.

Esta é apenas uma brevíssima apresentação do enredo da obra de Isabel Allen-
de intitulada Inés da minha alma, publicado no ano de 2006. A escritora chilena nos 
traz uma narrativa de extração histórica, com uma protagonista feminina desem-
penhando a função de narradora, pois é a própria figura de Inés Suárez que apa-
rece contando as memórias de sua vida para a filha adotiva, Isabel. A protagonista 
conta sobre sua vida, suas aventuras, suas decepções e seus amores mesclados ao 
processo de formação do Chile, sobretudo da construção da cidade de Santiago, ao 
longo dos seis capítulos nos quais a obra está dividida. 

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, na área de Literatura Compa-
rada, da UFRN.
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O protagonismo feminino é um traço recorrente nas obras de Isabel Allende, 
e no caso desta especificamente, ela dá voz a uma figura com um importante pa-
pel na conquista do Chile, mas cujo registro nos documentos históricos é bastante 
restrito, havendo destaque de fato para as figuras masculinas. As principais fontes 
de acesso de informações sobre Inés Suárez são biografias de Pedro de Valdivia ou 
narrativas históricas que tratem da formação do território chileno. E, embora já seja 
possível encontrar biografia específica da espanhola ficcionalizada por Allende, não 
foram encontrados registros feitos pela própria Inés nem documentos dos cronistas 
da época nos quais sua figura fosse destacada. 

O texto literário nos permite lançar um olhar sobre a vida da espanhola por 
meio de suas memórias, destacando a importância dessa figura feminina na história 
do Chile e mesmo da América Latina e preenchendo, por meio da ficção, possíveis 
lacunas deixadas pelos registros históricos (a própria Isabel Allende, antes de iniciar 
sua narrativa, apresenta um tópico de “Advertência necessária”, no qual enfatiza 
ter se detido aos dados históricos sobre sua personagem principal, tendo utilizado 
apenas um pouco de criatividade para unir os acontecimentos). É a esse conjunto de 
traços memorialísticos que nos deteremos em nossa análise, verificando algumas 
das formas como eles aparecem no texto de Allende e como o todo da obra constrói 
sua releitura da história de Inés Suárez. Para tanto, tomaremos como base principal-
mente os pensamentos de Paul Ricoeur (2007) em seu livro A memória, a história, o 
esquecimento e Jacques Le Goff (2003) em História e Memória.

A memória, diante de suas inúmeras “possibilidades de ser” e indo muito além 
de um mero caráter biológico, se constitui em constante luta contra o esquecimen-
to. E não nos referimos aqui somente às memórias individuais, mas também, às de 
caráter coletivo. Nessa discussão torna-se necessário ainda, considerar outros as-
pectos da memória, como a capacidade de lembrar, o caráter de seletividade dessas 
lembranças e a produção do registro.

Na obra Inés del alma mía, são vários os aspectos da memória abordados no 
processo de “reavivamento” da existência e da atuação de sua protagonista na con-
quista da América – Inés Suárez – que nas palavras de Jaime Delgado (1987, p. 31), 
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“[...]foi alma e, em mais de uma oportunidade, a salvação da empresa”2. Porém, não 
nos referimos ao uso da memória apenas como estratégia narrativa do ponto de 
vista estrutural. Essas memórias são mais: são lutas contra o esquecimento e por-
que não uma releitura da imagem conhecida dessa mulher. Diante desse contexto, 
façamos um breve apanhado teórico, começando por um conceito de memória e 
outros de seus aspectos antes de passarmos aos fragmentos da obra.

De acordo com Le Goff (2003, p. 419), “a memória, como propriedade de con-
servar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de fun-
ções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas”. A afirmação nos faz pensar, pri-
meiramente, sobre as funções biológicas demandadas para a recuperação de infor-
mações que entendemos não fazerem parte do presente, mas sim, representamos 
como sendo pertencentes ao passado e que por alguma razão estamos tentando 
resgatar. Além disso, o autor nos aponta que esse entendimento de algo como sen-
do passado, ou melhor, da oposição entre passado e presente é um processo de 
construção, não é uma característica nata, não se nasce já tendo essa compreensão. 

Vale ressaltar também que de acordo com o mesmo autor, a memória vai sen-
do formada não só pelas próprias lembranças e experiências, mas também pelas 
lembranças coletivas. No caso da criança, por exemplo, isso se dá com o acesso 
às lembranças dos familiares mais próximos inicialmente e, posteriormente, pelo 
crescente contato com diversos grupos sociais. Essa característica da construção da 
memória nos leva ao reconhecimento de sua dimensão individual, mas também ao 
entendimento de que é complicado pensar sua formação de modo exclusivamente 
individual. Temos o conjunto de memórias que são próprias de cada indivíduo, te-
mos aquelas que são compartilhadas com as pessoas que as vivenciam conosco, e 
existem ainda, as recordações compartilhadas com outros que não as vivenciaram 
conosco e sabem, portanto, apenas o que por nós é revelado. 

Ainda quanto a essa relação entre memória individual e coletiva, Le Goff (2003, 
p. 419) afirma que sendo “fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se tam-
bém à vida social”. Por essa perspectiva, embora determinado evento possa ser 

2. Texto original: “[…] fue el alma y, en más de una oportunidad, la salvación de la empresa.”
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compreendido como uma memória individual, não podemos desconsiderar sua li-
gação com o meio social no qual o ser humano está inserido, o contexto, a comu-
nidade com a qual ele convive e compartilha valores. Além disso, ao estabelecer 
conexões com a vida social, torna-se possível dar mais exatidão a certos dados da 
memória. Essa falta de certeza pode ser gerada por diversos motivos: pela dificulda-
de de recordar por esta lembrança se localizar em um passado muito distante; por 
ser uma informação compartilhada com outros e que carece de precisão; ou ainda, 
por considerar a falta de confiabilidade da memória. 

Outro ponto discutido pelo autor é o processo realizado pela memória huma-
na de ordenar ou mesmo de fazer releituras dos vestígios, definindo não somente 
o que será recuperado da memória, como também o modo como isso será feito. 
Este é o ponto no qual Le Goff identifica o ato mnemônico fundamental: o compor-
tamento narrativo. A ação de contar alguma coisa a alguém, comunicar algo a um 
determinado grupo caracteriza acima de tudo a função social da memória, pois se 
trata de transmitir uma informação sobre um acontecimento ou objeto que já não 
se faz presente, embora possa se relacionar de algum modo com o momento em 
que a lembrança está sendo trazida à tona. Ao compartilhar uma lembrança, auto-
maticamente o indivíduo se vê diante da necessidade de organizar em sua mente 
uma sequência para contá-la.

Sobre esse tema, entendemos ser relevante também destacar o pensamento 
de Ricoeur (2007), quando este discorre sobre o “caráter inelutavelmente seletivo 
da narrativa”, explicando que as narrativas não são plenas porque a memória não é 
infalível. É impossível lembrar-se de tudo e, consequente, não há como narrar tudo, 
implicando, necessariamente, em uma dimensão seletiva. E, dentro da dimensão 
daquilo que é possível retomar da memória, temos elementos relevantes como: 
quem é o destinatário, qual é o contexto em que a lembrança é resgatada, e ainda, 
qual é a intencionalidade de quem narra, ou seja, o objetivo implícito ou mesmo 
explícito do ato mnemônico. Tais elementos interferirão nas lembranças a serem 
narradas e cada vez que elas são rememoradas, a ênfase pode ocorrer em pessoas 
ou pontos diferentes nessa narrativa.

Ademais, essa prática de ordenar, selecionar, revisar, nos conduz à ideia da bus-
ca da lembrança como uma das principais finalidades do ato de memória, a saber, 
“lutar contra o esquecimento, arrancar alguns fragmentos de lembrança à ‘rapaci-
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dade’ do tempo, ao ‘sepultamento’ no esquecimento” (RICOEUR, 2007, p. 48, grifo 
do autor). O ser humano demonstra grande receio em esquecer suas experiências, 
e mesmo de ver apagados, os rastros de sua existência. Nessa busca incessante por 
não esquecer, as pessoas acabam subestimando a capacidade da memória, acredi-
tando que ela armazena muito menos do que de fato é capaz de registrar e guardar.

É bem verdade que a memória não é uma apreensão da totalidade das ex-
periências vividas, sobretudo se considerarmos a ideia de que lembrar é também 
esquecer. Ricouer (2007, p. 424), defende que “é como dano à confiabilidade da me-
mória que o esquecimento é sentido”, pois a memória não é infalível, ela não é 
capaz de guardar todas as informações às quais tem acesso e, nesse contexto, o 
esquecimento se faz presente, criando no ser humano a constante necessidade de 
lembrar; lembrar porque em algum momento esqueceu. Essa dinâmica de recordar 
e esquecer faz parte do processo de representação do passado, do entendimento e 
do sentimento de distância característico da lembrança.

Diante dessa preocupação, o ser humano passou a criar arquivos como for-
ma de lutar contra o esquecimento. Além disso, as pessoas não querem esquecer 
e nem ser esquecidas, fogem da sensação amedrontadora de passar pelo mundo 
e não ter sua existência e seus feitos recordados após sua morte. Uma das provas 
disso, por exemplo, é o fato apontado por Jeanne Marie Gagnebin (2012), remeten-
do-se à relação existente na origem dos termos “rastro” e o “túmulo”. As lápides são 
monumentos erguidos para se ter uma prova física, um rastro da vida de alguém e 
assegurar que ela não seja esquecida depois do falecimento. Vale lembrar que esses 
registros, essas provas materiais da existência de algo ou alguém não são produ-
zidos apenas no âmbito das memórias individuais, mas também das coletivas, as 
quais se submetem a mesma lógica de seletividade da memória de acordo, sobre-
tudo, com o contexto histórico-social em que são retomadas. Esses arquivos, docu-
mentos e monumentos assumem a função de vencer o tempo e garantir a memória 
daquilo que não mais se faz presente, tentando suprir sua ausência.

Uma vez realizadas estas breves considerações, nos voltaremos, a partir desse 
momento, para os fragmentos da obra de Isabel Allende.

Nas palavras de Inés Suárez: “Comecemos pelo princípio, por minhas primei-
ras lembranças.” (ALLENDE, 2008, p.15). A protagonista do romance, na condição 
de narradora-personagem, estabelece o ponto de partida de sua narrativa, mas 
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ela mesma se limita às suas primeiras lembranças, ou seja, aos primeiros aconte-
cimentos entendidos por ela como sendo passados, considerando a demanda da 
memória por buscar essas informações e trazê-las à tona no presente em que se 
quer resgatá-las.

Ainda nesse primeiro momento, no qual a narradora está definindo a partir de 
que ponto das suas lembranças ela irá construir seu relato, lemos o seguinte trecho:

Não tenho certeza da data exata de meu nascimento, mas, segundo mi-
nha mãe, nasci depois da miséria e da tremenda pestilência que assolou 
a Espanha quando morreu Felipe, o Belo. [...] Quando eu vim ao mundo, 
a infeliz rainha, louca de atar, já estava encerrada no palácio de Tordesi-
lhas com o cadáver de seu consorte; isso significa que tenho pelo menos 
setenta invernos entre o peito e as costas e que vou morrer antes do 
Natal. (ALLENDE, 2008, p. 11)

Neste fragmento, notamos uma estratégia interessante de Inés para recupe-
rar a informação sobre sua idade: ela não sabe ao certo a data de seu nascimento, 
precisa de um dado de outra pessoa, no caso a própria mãe, e de informações so-
bre acontecimentos históricos de seu país para deduzir a idade que tem. Embora 
se trate de uma memória individual, em um primeiro olhar, o nascimento de Inés 
está atrelado a outras pessoas, a um contexto social e a um determinado tempo. 
Essas conexões fornecem a ela dados que a memória individual não pode dar com 
precisão.

Essa memória, entretanto, não é a única claramente destacada por Inés Suárez, 
como sendo coletiva. Ao longo da obra, há momentos nos quais a narradora apre-
senta uma série de lembranças não necessariamente dela, mas de outras pessoas, 
como Pedro de Valdivia, espanhol responsável pela empreitada de conquista do 
território hoje conhecido como Chile. Por ter sido amante desse homem por alguns 
anos, ouviu muitas de suas histórias e compartilhou várias de suas decisões e, em-
bora ele já esteja morto no momento em que ela inicia a construção de seu relato, 
ela é capaz de reviver memórias pertencentes a ele: “Pareceu-lhe que ela irradiava 
segurança e força de caráter, condições que ele exigia de seus capitães, mas que 
nunca pensou que apreciaria numa mulher. [...] Pelo menos foi isso que ele me con-
tou depois.” (ALLENDE, 2008, p. 98). A narradora faz uma construção remetendo-se 



165

XXVI Jornada do Gelne

a uma lembrança referente a uma opinião revelada por Valdivia, a um pensamento 
dele, mas que Inés compartilha. Essa mesma estratégia é utilizada no trecho com 
a fala de Pedro: “‘Por que custa tanto aos espanhóis ser apenas mais um na multi-
dão? Todos querem ser generais!’, Valdivia se lamentava com freqüência.” (ALLENDE, 
2008, p. 162). O lamento era feito pelo conquistador, mas ao ser compartilhado com 
outra pessoa, no caso a amante Inés, esta passa a ser também detentora dessa 
lembrança podendo, inclusive, decidir sobre relatá-la ou não.

Outro aspecto possível de ser observado na obra, diz respeito à confiabilidade 
da memória tratada por Ricouer e ao comportamento narrativo no processo de re-
cuperação das lembranças. Inés explica à filha a necessidade de contar os fatos na 
sequência na qual ocorreram como uma forma de não “se perder pelo caminho”, 
pois justifica que a “memória é uma baderna sem lógica” (ALLENDE, 2008, p. 15). 
Ainda sobre essas ideias, temos a reflexão de Inés Suárez:

“É uma pena que nesse tempo eu não soubesse escrever, porque teria 
começado a tomar notas. Embora não suspeitasse ainda que minha vida 
mereceria ser contada, aquela viagem devia ser registrada em detalhe, 
já que muito pouca gente cruzou a salgada extensão do oceano, águas 
de chumbo, ferventes de vida secreta, pura abundância e terror, espu-
ma, vento e solidão. Neste relato, escrito muitos anos depois dos fatos, 
desejo ser o mais fiel possível à verdade, mas a memória é sempre capri-
chosa, fruto do vivido, do desejado e da fantasia. A linha que divide a re-
alidade da imaginação é muito tênue, e na minha idade já não interessa 
porque tudo é subjetivo. A memória também está tingida pela vaidade.” 
(ALLENDE, 2008, p. 50)

É possível notar na fala da protagonista o reconhecimento das possíveis falhas 
na memória, devido, sobretudo, ao tempo já transcorrido desde os acontecimen-
tos, até o momento de serem relatados, reconhecendo o tempo como elemento 
complicador, por assim dizer, do processo de rememoração. Além disso, ressalta 
os caprichos da mente e a subjetividade das lembranças, considera os desejos e 
a imaginação como sendo capazes de interferir nessas memórias recriando fatos, 
enfatizando detalhes que outrora tenham passado despercebidos. Essa percepção 
é reforçada em outro fragmento: “‘Também sempre esperei por você’, parece que 
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me disse. Ou talvez não tenha dito. Suponho que no transcurso da vida embeleza-
mos algumas lembranças e procuramos esquecer outras.” (ALLENDE, 2008, p. 102). 
Inés se refere aqui a uma fala de Pedro de Valdivia, quem ela afirma ter amado 
intensamente e, mesmo com a mágoa da separação, considera possível que a vida 
embeleze as lembranças com o tempo e com novas vivências, assim como leva ao 
esquecimento ou apagamento de outras, revelando, desse modo, o caráter de sele-
tividade da memória.

Em um outro trecho, no qual Inés fala de Juan de Málaga, podemos notar tra-
ços dessa seletividade: “as únicas virtudes de meu marido que posso lembrar eram 
seu instinto para me dar alegria na cama e seu talhe de toureiro, que não me cansa-
va de admirar.” (ALLENDE, 2008, p. 21). Nesse momento da narrativa, a personagem 
nos leva a crer serem essas as únicas características positivas que ela é capaz de 
lembrar, talvez não porque sejam de fato somente essas, mas porque os defeitos 
se sobressaíram de modo a ocultar da memória as coisas boas relacionadas a esse 
homem.

Em outras circunstâncias, a narradora-personagem se dirige à filha, Isabel, jus-
tificando sua preocupação em fazer esse relato de sua vida, evidenciando mais uma 
vez o processo de seleção de suas memórias, além de sinalizar sutilmente a relevân-
cia do registro:

Há coisas que não tive oportunidade de lhe contar, por estar demasiado 
ocupada em tarefas cotidianas, e, se não as escrevo agora, as levarei 
para o túmulo. Apesar de meu desejo de exatidão, omiti bastante. Devo 
ter selecionado apenas o essencial, mas estou certa de não haver traído 
a verdade. (ALLENDE, 2008, p. 104-105)

Inés Suárez admite ter selecionado o que contar, embora desejasse relatar 
tudo com precisão, destacou as partes consideradas essenciais e acredita ter dado 
ênfase à realidade, apesar de admitir em outros momentos do romance a falta de 
confiabilidade da memória. O fragmento parece deixar implícito ainda que esse ato 
de selecionar pode não ter sido totalmente intencional, mas em parte, um trabalho 
da memória em julgar o que naquele momento precisa ser registrado. Outra ideia 
possível de ser extraída da citação se refere à necessidade do registro. Inés afirma 
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saber da proximidade de sua morte e ressalta a importância de seu relato, pois caso 
não o faça, levará consigo lembranças que ninguém mais terá acesso por se trata-
rem de coisas compartilhadas apenas por ela e Valdivia, principalmente.

Diante disso, recordamos Paul Ricoeur quanto à discussão da busca pela lem-
brança como um dos objetivos principais da memória: a tentativa de fugir do esque-
cimento e evitar o que ele chama de “sepultamento no esquecimento”. Nesse sen-
tido, a instituição dos arquivos aparece apontada pelo autor como forma de lutar 
contra esse esquecimento, contra a ameaça do apagamento. Por essa perspectiva 
de pensamento, destacamos o seguinte fragmento de Inés da minha alma:

Espanta-me o poder desses versos de Alonso, que inventam a Histó-
ria, desafiam e vencem o esquecimento. As palavras sem rima, como as 
minhas, não têm a autoridade da poesia, mas de qualquer forma devo 
relatar minha versão dos acontecimentos para deixar um registro dos 
trabalhos que nós, mulheres, passamos no Chile e que costumam es-
capar aos cronistas, por melhores que sejam. Pelo menos você, Isabel, 
deve conhecer toda a verdade, porque é minha filha do coração, embora 
não o seja de sangue. Suponho que farão estátuas de minha pessoa nas 
praças, e haverá ruas e cidades com meu nome, como acontecerá com 
Pedro de Valdivia e outros conquistadores, mas centenas de destemidas 
mulheres que construíram os povoados, enquanto seus homens luta-
vam, serão esquecidas.” (ALLENDE, 2006, p. 73)

Inés defende a necessidade do registro não somente para que sua filha saiba 
de fatos nunca antes mencionados, mas para assegurar que sua figura não seja 
enterrada no passado e apagada da memória. As figuras masculinas têm sua exis-
tência gravada nos documentos históricos, todavia o mesmo não ocorre com as 
mulheres que de fato participaram da conquista da América, não somente no Chile, 
mas em outras partes do continente. É para lutar contra esse apagamento que a 
narradora se propõe a fazer seu relato da forma “mais próxima possível da verdade” 
e considerando que os cronistas da época, por mais detalhistas que fossem, costu-
mavam deixar “escapar” de seus documentos a atuação feminina.

Nesse ponto, podemos notar um certo tom de crítica ao “esquecimento” das 
mulheres participantes da conquista nos textos dos cronistas, pois embora as ex-
pedições fossem de caráter predominantemente masculino, isso não implica na ine-
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xistência de figuras femininas, elas estiveram presentes e participaram ativamente, 
por exemplo, na construção e defesa de cidades. Inés Suárez, por exemplo, era a 
única espanhola da expedição de Valdivia, mas havia várias outras mulheres – in-
dígenas – acompanhando o grupo e que contribuíram na construção da cidade de 
Santiago. Parece-nos evidente um traço de seletividade dos fatos escolhidos para 
serem narrados pelos cronistas da época, assim como os personagens a serem en-
fatizados e, consequentemente, comporem a memória coletiva chilena. Beatriz Pas-
tor Bodmer (1996) é taxativa ao dizer que a conquista foi coisa de homens e esse 
é um fato inquestionável, não apenas por terem sido as figuras masculinas que se 
lançaram a essa missão de modo concreto, como também porque parece ter havido 
certo esforço no sentido de omitir ou minimizar a participação das mulheres nos 
relatos históricos. Dessa maneira, essas figuras femininas foram mantidas em sua 
suposta condição de fragilidade e submissão características da sociedade europeia 
naquele momento.

Segundo Martínez (1988), por exemplo, em um primeiro momento, Pedro de 
Valdivia teria tratado Inés Suárez como uma espécie de criada, dizendo aos demais 
que ela estava ali para servi-lo. Pouco tempo depois, a moça se tornou sua amante 
e um dos seus “vícios” (fala-se em amante, pois Valdivia tinha uma esposa, dona 
Marina Ortiz de Gaete, a quem deixou na Espanha para seguir para o Novo Mundo). 
Mesmo sendo responsável por salvar o conquistador de emboscadas e de encon-
trar água no deserto durante a travessia da expedição a caminho do Chile (eventos 
retratados também no texto literário), Inés não deixou de ser tratada como amante, 
concubina, a que mantinha uma relação escandalosa com este homem tão impor-
tante. Em certo momento, a situação de tornou insustentável, e Inés não teve poder 
de escolha, sendo obrigada separar-se de seu amante, denunciado por essa relação 
proibida, entre outras coisas. Como se não bastasse a separação, parte da punição 
de Pedro de Valdivia, segundo a mesma autora, foi casar Inés com outro homem ou 
mandá-la embora do país.

Entretanto, a personagem criada por Isabel Allende contradiz o perfil de fragi-
lidade e submissão esperado de uma mulher nos moldes da sociedade europeia do 
século XVI. Inés Suárez se considera dona do próprio destino e capaz de driblar as 
tradições. Reconhece o papel que desempenhou ao lado de Valdivia e a importância 
de manter vivo o registro de suas lembranças como observamos no excerto:
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Não há tempo para detalhes, filha, porque se nos demoramos isto pode 
ficar inconcluso e ninguém gosta de ler centenas de páginas e descobrir 
que a história não tem um final claro. Qual é o final desta? Minha morte, 
suponho, porque enquanto me reste um sopro de vida terei lembranças 
para escrever; há muito o que contar numa vida como a minha. Devia ter 
começado estas memórias, mas estava ocupada; construir uma cidade e 
torná-la próspera dá bastante trabalho. (ALLENDE, 2006, p. 266).

A protagonista se refere não somente à importância das lembranças para si 
própria, como também à necessidade de contá-las, de comunicar ao outro essas 
recordações. Para Inés, sua memória deve se fazer presente mesmo após sua morte 
e, para isso, o relato não é suficiente, é preciso que haja o interesse dos possíveis 
leitores de modo a fazer com que suas memórias sejam reproduzidas através dos 
tempos. 

Ainda quanto ao aspecto do registro, Gagnebin (2012), ao discutir as ideias de 
Walter Benjamin, discorre sobre o rastro material como marca do passado no pre-
sente, permanecendo vivo, de certo modo, algo que se julga ser necessário salvar 
do esquecimento. A mesma autora fala que “o verdadeiro lembrar, a rememoração, 
salva o passado, porque procede não só à sua conservação, mas lhe assinala um lu-
gar preciso de sepultura no chão do presente, possibilitando o luto e a continuação 
da vida.” (GAGNEBIN, Jeanne Marie, 2012, p. 35). Inés Suarez, como narradora-perso-
nagem do romance, decide o que quer contar, como irá fazê-lo e porque se dedicou 
a esse trabalho e, ao tomar essa decisão, traz para o presente, com sua filha, fatos 
de sua vida considerados por ela como merecedores de serem contados e outros 
acerca de Pedro de Valdivia que ela afirma ser a única a saber. É possibilitada assim, 
a permanência no presente de um rastro do passado, sedimentando seu lugar e sua 
existência ao longo do tempo.

No início da obra, como vimos, a escritora informa que apenas utilizará um 
pouco de criatividade para unir os fatos, ao final ela reforça a ideia de preocupação 
com os dados reais, por assim dizer, apresentando a bibliografia consultada para 
compor sua narrativa de extração histórica, levando-nos a pensar sobre uma outra 
possibilidade de verdade sobre Inés Suárez, uma verdade através dos olhos de sua 
personagem ficcionalizada. 
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Por fim, através das palavras da protagonista da obra em estudo, ficamos entre 
memórias, lembranças, esquecimentos e a necessidade desse exercício mnemônico 
inerente à existência humana: “Ah, que tenaz é a memória! A minha não me deixa 
sossegada, me enche a mente de imagens, palavras, dor e amor. Sinto que volto a 
viver de novo o que já vivi.” (ALLENDE, 2006, p. 103). Inés revive a cada lembrança 
que vem à tona e escreve em seu relato, fazendo com que seu leitor participe dessa 
construção em um processo capaz de garantir o registro de sua existência. Ela nos 
mostra traços de seletividade da memória, questiona sua confiabilidade e aponta 
para a importância de seu resgate e registro. No romance, sua ouvinte é a própria 
filha, mas ao construir seu texto, Isabel Allende parece querer ir além, querer levar 
o leitor à reflexão de que a obra como um todo é uma memória de uma peça impor-
tante na construção do país hoje conhecido como Chile.
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O FEMINISMO POSSÍVEL EM A VIÚVA SIMÕES, DE JULIA 
LOPES DE ALMEIDA

DENISE DIAS DE CARVALHO SOUSA (UNEB)

Introdução

A ideia de que toda mulher tem na procriação uma realização biológica encai-
xa-se numa perspectiva de pensamento dual que objetiva dividir os espaços de atu-
ação pessoal e social das pessoas, com base na variável sexo: perfil masculino ver-
sus perfil feminino,  postura que impede a tomada de consciência humana.    Nessa 
percepção, o homem nasceu para o mundo, o pensar e o agir de forma racional; por 
outro lado, a mulher nasceu para o lar, a maternidade e as obrigações domésticas, 
sempre dependente do aval masculino: pai, irmãos, marido. Em outras palavras, o 
espaço da mulher limita-se à porta de sua casa. 

Esse é o cenário histórico, social e cultural que vive a personagem de A viúva 
Simões, Ernestina, onde a existência da mulher está atrelada ao espaço privado, seio 
da tradição patriarcal. Esse também retrata o cenário da autora desse romance, 
Julia Lopes de Almeida, a qual está inserida no contexto histórico e literário patriar-
cais, fator preponderante para ocasionar traços de uma consciência de gênero em 
relação ao processo de criação.

É fato que, mesmo em depoimentos, ao ser questionada sobre a criação de ce-
nário tão realista em A viúva Simões, a autora responda que se trata apenas de uma 
história inventada, de pura imaginação e que a narrativa nada tem a ver com a sua 
vivência (SHARPE, 1999). Assim, não se discute nesta interlocução se a história con-
tada reflete ou não a vida da autora, mas sim o poder simbólico (BOURDIEU, 2011) 
referente ao ser mulher no patriarcado do final do século XIX e início do XX e como 
este afeta o processo de criação literária de autoria feminina. 

Nesse contexto patriarcalista, que referenda a sociedade carioca na transição 
dos séculos, a personagem Ernestina tenta associar os deveres de uma esposa cas-
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ta aos de uma mãe exemplar ao mesmo tempo em que procura driblar o tipo de 
sistema patriarcal, num jogo de conflitos individuais e coletivos. Por sua vez, depa-
ramo-nos com uma autoria feminina entre os dilemas do ser pessoal (dona de casa, 
esposa, mãe) e o profissional (dona de suas próprias ideias): 

Há uma certa hora do dia em que as coisas ficam mais tranquilas. É a 
essa hora que escrevo, em geral depois do almoço... Fecho-me aqui, nes-
ta sala, e escrevo. Mas não há meio de esquecer a casa. Ora entra uma 
criada a fazer perguntas, ora é uma das crianças que chora. Às vezes não 
posso absolutamente sentar-me cinco minutos, e é nestes dias que sinto 
uma imperiosa, uma irresistível vontade de escrever. (RIO, 1994, p. 35).1

É partindo dessa compreensão que surge a proposta deste artigo, o qual, numa 
tentativa de analisar “um feminismo possível” em A viúva Simões, entrelaça o discur-
so ficcional literário ao discurso contexto social.

A autoria feminina na era patriarcal

Retomando o viés teórico de Perrot (2007), ao rememorar a história das mu-
lheres, e se baseando no conceito de poder simbólico de Bourdieu (2011) para aludir 
os papéis impostos a homens e mulheres na produção literária, faz-se necessário 
trazer brevemente à tona o contexto histórico, social e cultural na transição entre o 
século XIX e o XX.

Uma história “sem as mulheres” (PERROT, 2007) corresponde a uma história 
ficcional, visto que se dá apenas numa conjuntura de sociedade imaginada, lem-
brando aqui a discussão proposta por Jung (2006) sobre “inconsciente coletivo”. As-
sim, a sociedade patriarcal da transição desses séculos dividia os papéis sociais em 
dois campos: o masculino (detentor do conhecimento e o responsável pela família, 
cabendo a este prover e administrar a vida da mulher e dos filhos) e o feminino 
(responsável pelos afazeres domésticos - lar e maternidade, tendo que esta seguir 
o ideal de candura e bom exemplo e se comportar conforme os valores e as impo-

1. Depoimento de Julia Lopes de Almeida a João do Rio.
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sições masculinas). Referente a esse ideal, Gubar e Gilbert (1984) apresentam dois 
opostos que representam a figura feminina na literatura, os quais traduzem luga-
res-comuns estereotipados e preconceituosos: o anjo e o monstro.

Os termos anjo e monstro podem ser compreendidos como “estratégias anti-
patriarcais” (BONNICI, 2007, p. 22) usadas por determinadas escritoras para expor 
os discursos das personagens femininas nos romances, a exemplo de Julia Lopes de 
Almeida na figura de Ernestina. Gilbert e Gubar (1979) defendem a ideia da criação 
da personagem na perspectiva da “ira feminista da autora do romance” contra a 
opressão patriarcal. Bonnici (2007, p. 23) acrescenta que “[...] o construto patriarcal 
‘anjo-monstro’ é uma das estratégias das autoras [...] em criar personagens desen-
volvendo ações simbólicas que subvertem a opressão patriarcal e denunciam a ex-
clusão feminina enraizada na cultura [...]”.

Ao se debruçar nos elementos de linguística para o texto literário, Mainguene-
au (2001) parte da função de polifonia - tomada de empréstimo de Bakhtin (1997) -, 
adentra-se na distinção entre o sujeito falante e o locutor de um enunciado pelo viés 
de Ducrot (1994) e alerta que o primeiro assume o papel de produtor e o segundo a 
instância responsável pelo ato da linguagem. Nesse termos, cita escritores que são, 
de fato, os “sujeitos falantes” de suas obras; mas que não é a eles que esses textos 
atribuem a responsabilidade de enunciação e sim à figura do narrador. Dessa for-
ma, prefere reservar o termo autor àquele responsável pela enunciação e escritor 
ao equivalente ao “sujeito falante”. Relevante salientar que, mesmo certificando tal 
diferença e reforçando que não se deve apontar o escritor como o autor de sua obra, 
Maingueneau (2001) reconhece a possibilidade de se identificar relações entre o 
escritores e o narradores. 

Ainda assim, mesmo sabendo que optar pelas relações entre escritor, narrador 
e/ou personagem é anuir a dinâmica do texto subjetivo como exterior ao funciona-
mento da comunicação literária, o simples fato de Julia Lopes de Almeida em suas 
obras sempre retratar o cotidiano feminino respaldado em sua época, como em A 
viúva Simões, fomenta a crença de que nem sempre o escritor ou a escritora constrói 
a identidade de uma personagem que só apresenta existência na e pela instituição 
literária.

Analisando ainda o papel feminino na sociedade patriarcal, o anjo simboliza 
o caminho a ser trilhado pelas mulheres, ou seja, o zelo por uma vida de completo 
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exemplarismo cujo papel principal é a “coadjuvância”. Por sua vez, o monstro equi-
vale à não obediência aos valores patriarcais, ou seja, a busca pela autonomia e 
independência. Numa perspectiva análoga, o silenciamento social de Ernestina a faz 
incorporar o papel de anjo; mas como esse não é pleno, torna-se um monstro.

Perrot (2007), em suas recordações e evocações científicas, aponta diversas 
corporações que contribuíram para referendar o conjunto circunstancial de ima-
gens e discursos sobre o papel feminino, entre elas, a gramática, na incidência do 
uso do “eles” e do “todos” para representar a mistura dos gêneros; as estatísticas, 
sempre assexuadas; o casamento, sinônimo de invisibilidade e submissão feminina, 
a começar pela obrigatoriedade de inserção do sobrenome masculino, propínqua 
perda de autonomia identitária. Além disso, ressalta o excesso de discursos sobre 
as mulheres pelo viés masculino, expandidos e disseminados pela literatura, teatro, 
pintura; que ignoram e desprezam o olhar feminino, a ponto de distorcer e influen-
ciar a autoimagem feminina.

Em relação à literatura, observam-se a valorização e a disseminação de textos 
de autoria masculina, consolidadas pelo prestígio que gozam as obras denominadas 
canônicas: “o cânone [...] literário ocidental é composto principalmente de obras 
escritas por autores brancos, masculinos e que pertencem às nações hegemôni-
cas.” (BONNICI, 2007, p. 38, grifos nosso). Entendimento que ignora e/ou desmerece 
a criação feminina.  Cabe citar o episódio em que Julia Lopes de Almeida não pode 
assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras por ser “simplesmente uma 
mulher” - mesmo escrevendo obras de qualidade estética e estilística. “Gentilmen-
te” seu lugar foi oferecido ao poeta Filinto de Almeida, esposo da escritora.

Em relação a esse saber literário instituído, Schmidt (1999) aponta as contribui-
ções da crítica feminista para o repensar do conceito do termo cânone na ótica de 
autenticação de uma literatura feminina. Ela faz isso num tom provocativo às hierar-
quias e à construção do não lugar das mulheres na história e na cultura.

Ainda no âmbito dos papeis sociais os quais agrupam um conjunto de com-
portamentos, normas, regras e deveres de cada indivíduo, Perrot (2007) examina o 
cotidiano da vida da mulher na sociedade patriarcal, com base no trabalho domés-
tico, e elege três figuras: a) a dona-de-casa dos meios operários; b) a dona de casa 
burguesa e c) a empregada doméstica. Destaca-se neste estudo a dona de casa 
burguesa, perfil da personagem Ernestina.
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O trabalho doméstico é de fundamental importância na sociedade oitocentista 
e, principalmente para a vida das mulheres. Porém, a importância do trabalho do-
méstico para a atuação feminina torna-se também um peso para a sua identidade: 
“[...] a dona-de- casa perfeita é o modelo sonhado da boa educação e torna-se um 
objeto de desejo para os homens e uma obsessão para as mulheres. O caráter do-
méstico marca todo o trabalho feminino: a mulher é sempre uma dona-de-casa [...] 
(PERROT, 2007, p. 11-115), a exemplo de Ernestina: 

Apesar de moça e de rica, a viúva Simões raras vezes saía; dedicava-
se absolutamente à sua casa, um bonito chalet em Santa Teresa. Vivia 
sempre ali, inquirindo, analisando tudo num exame fixo, demorado, pa-
ciente, que exasperava os seus cinco criados [...]. [...] A viúva, modesta, 
e um pouco indolente para os deveres exteriores, consumia ali, dentro 
das suas paredes, toda a sua atividade. [...] Adquirira fama de menagère 
exemplar; e então levava o escrúpulo a um ponto elevadíssimo para não 
desmerecer nunca do conceito de boa dona de casa. Levantava-se cedo; 
percorria o jardim, a horta, o pomar, o galinheiro; censurava o hortelão 
pelo menor descuido; via bem até as mais insignificantes ninharias: a 
grama precisava ser aparada... As roseiras careciam de poda; porque 
não se enxertavam estes ou aqueles pés de fruta? (ALMEIDA, 1999, p.35-
36, grifos da autora)

A dona-de-casa descrita por Julia Lopes de Almeida se encaixa na categoria da 
dona de casa burguesa do final do século XIX e do início do XX: rica e responsável 
por manter a casa em ordem (arrumação e limpeza da casa, cuidado com as roupas 
pessoais, de cama e de mesa, elaboração do cardápio das refeições e organização 
dos eventos familiares e recepções sociais). Além disso, zelar pela família, guardan-
do a honra do marido (mesmo viúva), e cuidar das crianças também faziam parte do 
“pacote” doméstico: “Em vida do marido frequentara algum tanto a sociedade; mas 
depois que ele partiu sozinho para o outro mundo, ela encolheu-se com medo que 
se discutisse lá fora a sua reputação, coisa em que pensava numa obsessão quase 
neurótica.”2

2. ALMEIDA, 1999, p. 35.
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E para a mãe que tinha filha na idade de casar, como Ernestina, a guarda e o 
zelo pela honra dobravam:

Ela tinha uma filha, Sara, que era o seu conforto e a sua agonia. Por cau-
sa dela renunciava aos divertimentos do mundo, exagerando as suas 
atribuições caseiras. Tinha medo de apaixonar-se um dia, fugia do peri-
go de amar, de trazer para casa, para o gozo do seu corpo e da sua alma, 
um padrasto para a filha, um estranho com quem tivesse de repartir os 
seus cuidados e as suas riquezas.3

Ou seja, a maternidade era sinônimo de reclusão e privações, não havendo es-
paço para o ser mulher: “Considerada base moral da sociedade, a mulher de elite, a 
esposa e mãe da família burguesa deveria adotar regras castas no encontro sexual 
com o marido, vigiar a castidade das filhas, constituir uma descendência saudável e 
cuidar do comportamento da prole.” (D’INCÃO, 2006, p.230)

Mesmo atenta aos cumprimentos domésticos exigidos a uma mulher oitocen-
tista, Ernestina revela a melancolia de sua vida pacata e entediante, o que torna 
possível constatar na escrita de Julia Lopes de Almeida um “possível feminismo”: 

Num domingo de junho de 1891 ela sentou-se na sua sala, muito fresca 
e perfumada; e, estendida numa cadeira de balanço, perto da janela, 
pôs-se muito sossegadamente a ler um jornal do dia. Estava num dos 
seus momentos de melancolia; almejava qualquer coisa que ela mes-
ma não sabia definir. Era a revolta surda contra a pacatez da sua vida 
sem emoções, contra aquele propósito de enterrar a sua mocidade e 
a sua formosura longe dos gozos e dos triunfos mundanos. (ALMEIDA, 
1999, p.38).

3. Ibidem, p. 37.
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Ernestina: um iminente discurso subversivo

Tomando como base a análise do discurso defendida por Maingueneau 
(2001;2015), em que se acredita que os textos são movidos por desejos inconfessa-
dos - revelados pelas formações discursivas temáticas, destacam-se no processo 
de construção da personagem Ernestina várias entidades representativas, entre 
elas o casamento, a figura masculina (esposo, pai, homem) e a feminina (esposa, 
mãe, mulher).

Ernestina casara-se ainda nova com o comendador Simões de Porto Alegre, 
comerciante influente e austero.  Não houve interferência da família na sua es-
colha, nem mesmo fora pressionada pela família para o casamento. Mas como a 
própria personagem revela, sentiu-se obrigada pelas circunstâncias: “[Luciano, pri-
meiro e único amor de Ernestina] teria sabido do seu casamento? Desconfiaria que 
ele se havia realizado por despeito?”4

Após a morte do comendador, restou-lhe apenas as obrigações domésticas: 
“Desde a morte do marido que procurava estiolar, ressequir o seu coração de moça. 
O seu egoísmo maternal absorvia-a toda; não se daria a ninguém, não roubaria à 
filha nem um dos seus afagos, nem um único dos seus pensamentos e dos seus 
cuidados.”5

Com a chegada de Luciano ao Rio de Janeiro, o pensamento da viúva renovou-
se e esta voltou a reviver o tempo da mocidade, época em que quase fora noiva de 
Luciano:
                              

Luciano tinha sido o primeiro e o mais duradouro amor da viúva; car-
tas, promessas, juramentos, frases aquecidas na mais ardente paixão, 
haviam partido de um para outro nos bons tempos da juventude. Ela 
era ainda muito criança, ele também... como se amaram! Entretanto, ela 
o havia esquecido: só uma ou outra vez, por qualquer acaso, se recor-
dava dele. Supunha mesmo que nunca mais o tornasse a ver, e que, se 
porventura isso se viesse a dar, ela não experimentaria a mais leve co-

4. ALMEIDA, 1999, p.43.

5. Ibidem, p. 44.
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moção; e ei-la agora alarmada, só porque lera na Gazeta a notícia da sua 
chegada da Europa! Havia dois dias já que ele estava no Rio, debaixo do 
mesmo céu, respirando o mesmo ar que ela! Quando o encontraria? De-
sejava vê-lo. Uma revoada de saudades trouxe-lhe à alma todo o perfu-
me daquele amor passado. Parecia-lhe que estivera todo aquele tempo 
à sua espera, como uma noiva extremosa e fiel...6

Os pensamentos subversivos da personagem a levam a meditações profun-
das, as quais provocam o autoconhecimento e a recognição de seu status:

                                     
 Em que consistira a sua vida depois dessa encantadora leitura? Arran-
jos de casa... idas à modista... passeios inúteis pela rua do Ouvidor.... 
estudos de música para figurar nos saraus das amigas... um ou outro ve-
rão em Petrópolis, raro... e os cuidados pela educação e saúde da filha, 
pelo bem estar do marido e por bem conservar as regalias da sua vida 
material, de burguesa rica. Dias fáceis, simples, sem comoções que os 
marcasse. O esposo fora um bom homem, embora genioso e um pouco 
violento; ela era grata à sua memória e sentia-se feliz por tê-lo estimado 
com sinceridade, fidelidade.7

Entre a vontade de assumir as suas vontades e a execução de seus desejos, 
Ernestina vive o dilema do medo (recuo versus desafio). Mesmo presa ao cumpri-
mento de seus deveres de viúva e mãe, ensaia os primeiros passos para a mudança, 
percebida pela filha Sara:

Sara desabafou as suas mágoas. Referiu-se à história do retrato do pai, 
à mudança inexplicável do gênio de Ernestina, à maneira por que tirara 
o luto antes do tempo, o seu nervosismo, o modo por que evitava falar 
no marido, cujo nome deixara de soar em casa. Aquela ingratidão é que 
lhe doía muito!8

6. Ibidem, p. 42.

7. ALMEIDA, 1999, p. 43.

8. Ibidem, p.151.
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O retrato de Simões, recorrente no processo de mudança de Ernestina, primei-
ro é instalado na sala; depois encaminhado para reparos e por fim, por interferência 
da filha, no quarto de Ernestina: “[...] não teve coragem de levantar os olhos; receou 
ver erguer-se da sua cadeira de veludo escarlate, na grande tela em frente, o marido 
terrível e ameaçador”.9 Noutro momento sente que dessa tela sombria “o marido 
parecia acompanhá-la com a vista”. E por fim, já em situação de ruína emocional, 
e demonstrando acatamento aos valores patriarcais, a personagem é obrigada a 
enfrentar o retrato do marido, posto na cabeceira de sua cama como forma de re-
signação: “[...] parecia estar ali para proteger a filha e arguir terrivelmente a esposa. 
A viúva via incessantemente esta pergunta atroz nos olhos dele: – Que fizeste de 
nossa filha?!”.10 

Ernestina é uma personagem que se destaca de outras de seu tempo por ousar 
a pensar diferente de sua época, a ponto de tentar se desprender de suas tarefas 
domésticas, inclusive a de esposa casta e a da mãe zelosa. Entretanto, as exigências 
patriarcais dificultam a realização pessoal da personagem no plano amoroso e esta 
acaba sacrificando seu amor de juventude pela felicidade da filha: “Pela sua idola-
trada Sara deixaria queimar o seu corpo, cegar os seus olhos e despedaçar o seu 
coração. Perecesse tudo sobre a terra se só a custa desse aniquilamento pudesse o 
sorriso iluminar os lábios frescos da filha!”11 Convém lembrar que a constituição da 
família burguesa ao corroborar no imaginário a importância do amor familiar (D’IN-
CÃO, 2006) reforça o papel de estoicismo feminino.  

Esse quadro narrativo romanesco reflete os parâmetros da realidade social do 
tempo da escritora Julia Lopes de Almeida: a mulher transgressora é penalizada; o 
homem não.

9. Ibidem, p. 50.

10. ALMEIDA, 1999, p. 175.

11. Ibidem, p. 44.
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Considerações finais

Com base no exposto, é perceptível como a história patriarcal institui a aliena-
ção pessoal, social, cultural e literária às mulheres. Entretanto, por meio da criação 
de uma narrativa simbólica permeada pelo sentimento de opressão, é possível per-
ceber, também, o desvelar da autoria feminina em resposta à coação sociocultural 
do patriarcado. 

Escritora e autora, retomando os termos de Maingueneau, encontram-se, reen-
contram-se e se perdem na dinâmica dos discursos; dos interdiscursos e dos intra-
discursos.
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O IMAGINÁRIO POPULAR SOBRE AS MULHERES

FABIANNE RAMOS DE SOUZA VIEIRA (UFPB/PROLING) 

O imaginário dos poetas populares sobre as mulheres
 
A poesia oral é um campo amplo para ser discutido, principalmente pela singu-

laridade do seu repertório centrado no imaginário, na memória coletiva e na trans-
missão oral.

 O cordel, gênero oral é recorrente no Brasil, a partir do final do século XIX. 
Tem características próprias, mas vincula-se à memória e ao imaginário das poesias 
de gestas, − poesias épicas da Idade Média − e do Romanceiro ibérico, amplamente 
difundido a partir do século XIV em Portugal, Galícia, Espanha e, posteriormente nas 
Ilhas dos Açores e na Ilha da Madeira. 

Os primeiros registros impressos das manifestações poéticas da voz tem sua 
crescente divulgação em virtude de causas políticas, econômicas e, principalmente, 
pelo fim do Império que, provoca um “êxodo rural” dos poetas, antes agregados à 
terra, para centros urbanos em busca de  outros tipos de trabalho  provoca uma 
certa autonomia aos poetas e, consequentemente, está ligado ao surgimento de 
folhetos impressos, graças  as revoluções industriais, como a imprensa , que   graças 
aos tipos de impressão é a principal fornecedora da tecnologia que os poetas usa-
riam para imprimir os cordéis, como pontua Mello (2014, pg. 70-72). 

Se esta produção de poesia – canto – fixado com escritura, alimenta-se do ima-
ginário e memórias ancestrais como a Romanceiro que por aqui chegou com os 
portugueses com uma “bagagem” da memória ibérica, outros gêneros textuais do 
imaginário das oralidades alimentaram o cordel, mostrando a circularidade do gê-
nero oral e sua fluidez entre vários gêneros, como, por exemplo, a cantoria.  Assim, 
pode-se entender porque o poeta popular transforma o livro da cidade, do autor 
letrado, em romance, romance na acepção clássica da adaptação e assimilação des-
tinada a um certo ambiente social, como pontua  Luís da Câmara Cascudo (1953, 
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pg.12), ou seja não apenas o romance, gênero textual do romanceiro que  alimenta 
o cordel, como também o romance burguês oriundo do século XVIII é fonte que ali-
menta o cordel e por ele é recontado e ressignificado, além dos casos dos pequenos 
livros baratos que circulavam como entretenimento das classes menos abastadas, 
caso do romance francês Conde de Monte Cristo.

 É sabido o sucesso dos folhetos com o público em geral e, sobretudo, com os 
ágrafos quando começam a circular nas feiras, cidades, e latadas de casas rurais, 
cenários das performances dos cordéis, ainda no século XIX e começo do século 
XX. Lembra a pesquisadora  Idelette Muzart que isto acontece “[...] a partir de 1893, 
quando Leandro Gomes de Barros publica seus poemas em folhetos, seguido por 
Francisco das Chagas Batista (1902) e João Martins de Athayde (1908), [...]” com te-
mas característicos do nordeste brasileiro. (SANTOS, 2006, pg. 59).

É curioso observar como a imagem ilustradora do cordel tem, também, como 
a voz, função fática no receptor porque age como âncora imaginária nos receptores 
ágrafos, que embora não decodificassem as letras, apreendiam a narrativa reconta-
da pela imagem da capa, retoricamente, apresentadora e resumo da narrativa que 
vinha a seguir. Além da imagem ilustradora das capas, outra imagem âncora a nar-
rativa, é a performance, “o gesto no corpo”, que concomitantemente com a voz con-
ta a história. Diz Paul Zumthor em seu livro A letra e a voz  (1993:219), que “para ouvir 
a voz que pronunciou nossos textos, basta que nos situemos no lugar em que seu 
eco possa talvez ainda vibrar: captar uma performance, no instante e na perspecti-
va em que ela importa, mais como ação do que pelo que ela possibilita comunicar”.

https://blogs.loc.gov/folklife/2015/12/

https://blogs.loc.gov/folklife/2015/12/
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Assim, ao se falar de performance tem que se pensar no tempo e no espaço, 
como pontua Santos (2006, p. 16):” quando a transmissão e a recepção forem orais 
e coincidirem no tempo e no espaço.”

“Zumthor recorre ao conceito de performance – isto é, ao ato concreto total de 
participação que permite à voz existir e dizer – bem como às relações entre voz e 
escritura, recusando a exclusão recíproca.” Santos (2006, p. 15). 

É importante salientar que a literatura de cordel é um gênero oral com marcas 
linguísticas próprias dos mecanismos sociodiscursivos da prática da linguagem oral 
e que como ato de língua tem um “construto” próprio (semântica, sintaxe, léxico, 
fonológico, ortográfico, etc.), resultado de um processo histórico de socialização in-
teracionista e, neste sentido, distante da norma padrão. Vale lembrar, o que diz o 
teórico das oralidades Paul Zumthor (1997, p.26), “é inútil julgar a oralidade de modo 
negativo, realçando-lhe os traços que contrastam com a escritura. [...] toda oralida-
de nos aparece mais ou menos como sobrevivência, reemergência de um antes, de 
um início, de uma origem”.

Por isso, escolheu-se três folhetos de autores de cordel, representativos da 
escritura de cordel, do século XIX e XX: A mulher do bicheiro de Leandro Gomes de 
Barros; O poder oculto da mulher bonita de João Martins de Athayde; A mulher que foi 
ao inferno e dançou com o diabo de Apolônio Alves dos Santos.

http://digitalizacao.fundaj.gov.br/fundaj2/modules/visualizador/i/ult_frame.php?cod=1173

http://digitalizacao.fundaj.gov.br/fundaj2/modules/visualizador/i/ult_frame.php?cod=1173
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Como se pode constatar, os títulos dos folhetos remetem ao imaginário mas-
culino do homem nordestino, principalmente do meio rural, com forte marca mi-
sógina, recorrente na Idade Média e, ainda presente no imaginário do mundo rural 
estendendo-se ao mundo urbano na segunda metade do século XX. Essa “imagina-
ção simbólica” (DURAND, 1993) nos folhetos de cordel, aponta imagens simbólicas 
de um conjunto de mitos redundantes e reestabelecedor do equilíbrio antropológico 
do homo symbolicus das culturas rurais nordestina.

O que dizem Leandro Gomes de Barros, João Martins de 
Athayde, Apolônio Alves dos Santos sobre as mulheres.

O recorte deste corpus é centrado e focado em três poetas de cordel, Leandro 
Gomes de Barros, João Martins de Athayde, Apolônio Alves dos Santos. Justifica-se 
esta recolha em função dos aspectos emblemáticos destes poetas para a literatura 
popular. 

A partir de um micro mapeamento no universo da publicação desses poetas, 
apreende-se uma recorrência significativa em alguns títulos, sugerindo uma “classi-
ficação” das mulheres a partir dos arquétipos mais conservadores da mulher. 

Assim, as mulheres são “santas”, “meretrizes”, “atiradas”, “adúlteras”, “feias”, 
“bonitas”, até desafiam o diabo. São exposição da memória individual e coletiva, que 
nos folhetos se organizam como símbolos indicadores de um imaginário comuns 
nas culturas nordestinas. Pode-se decodificar signos específicos, mas de domínios 
comuns. A partir deles não se descobre verdade, mas se apreende uma decifração 
com relações idênticas.

Há alguns pontos que devem ser ressaltados. Nas narrativas em destaque, há 
uma especial em que a mulher é “rifada” – A mulher na rifa, do poeta Leandro Go-
mes de Barros. Embora no primeiro momento haja um estranhamento por apontar 
uma anulação do sujeito, à proporção que a narrativa é desenvolvida apreende-se 
a vingança feminina. 

Utilizando-se de uma argumentação em forma de “peleja”, definida como um 
embate imaginário, improvisado. A poesia mostra a insurreição feminina que não se 
curvará ao homem, conforme se constata no trecho do folheto que segue: 



185

XXVI Jornada do Gelne

“Marido é perna de banco
Sempre a mulher diz assim
O marido diz também
A mulher e o capim
Morre um nascem mais dez
Inda mesmo em terra ruim” (pg.1)

Posteriormente:  

“O marido diz também
Mulher é como roçado
Limpa-se a primeira vez
Depois do milho espigado
A gente tira os caroços
A palha bota-se ao gado.
A mulher por outro lado
Diz que marido e tamanco
Só prestam enquanto são novos
Isso é pensamento franco
Das mulheres dizem
Marido é perna de banco.” (pg.3)

O segundo arquétipo pontuado é O poder oculto da mulher bonita. O poeta 
popular João Martins de Athayde (1976) inicia a poesia direcionando para o leitor so-
bre os perigos da mulher, o poder de encanto e sobre os perigos da mulher bonita, 
eterna provocadora e sedutora. Observa-se a presença mítica de Eva, arquétipo da 
queda paradisíaca e causadora da desordem humana.                                                  

Ao apresentar a mulher como a portadora de poderes ocultos, a narrativa re-
toma arquétipos recorrentes na cultura nordestina e no imaginário judaico-cristão: 
a mulher como portadora das marcas do Diabo, mulher diaba, como Lilith, persona-
gem mítico sumeriano, uma espécie de demônio noturno e anterior segundo o Patai 
(81:455), anterior a Eva, vista em muitas iconografias medievais como a serpente 
que seduziu Eva à desobediência. Assim, a entronização da mulher como signo do 
mal presente na mitologia da Suméria, Mesopotâmia e, principalmente, na literatu-
ra hebraica, alastra-se na memória coletiva do cristianismo da Idade Média e ainda 
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é permanente no imaginário de muitas culturas, inclusive a nordestina especifica-
mente na primeira metade do século XX.  

A partir da página onze do folheto de Athayde, a poesia corrobora a uma me-
mória histórica, na qual as mulheres mostram suas bravuras mesmo exaltando os 
crimes que fizeram, para proteger a humanidade. Para exemplificar, usa citações de 
mitos bíblicos do Antigo Testamento, como o de Judith. 

Sabe-se que o Antigo Testamento, de tradição Judaica, dá destaque às mulhe-
res fortes como Lea, Agar, Dalila, Deborah, Miriam, Sara, Raquel, Ester, Judith entre 
outras.  Nesse sentido, o poeta, remete-se à história da bela Judith de Betulia, uma 
viúva judia que, para defender seu povo contra Holofernes, um general assírio co-
mandado por Nabucodonosor, o embebeda, para decapitá-lo.

Além de Judite de Betulia, personagem histórico do Velho Testamento, a poesia 
também cita a personagem histórica de Cleópatra como outro exemplo que serviria 
de paradigma para a mulher, por ser “rainha, valente guerreira e corajosa”, atributos 
paradigmáticos que devem ser seguidos pelas mulheres.

Finalmente, o poeta Martins Athayde toma como exemplo Lucrécia Bórgia, de 
Rodrigo Borgia, mais conhecido como o Papa Alexandre VI, para corroborar o pa-
radigma a ser seguido. Lucrécia depois de uma vida de muitos casamentos foi no-
meada papisa, pelo seu pai Alexandre VI, causando tumulto na Europa por ser filha 
ilegítima. Adoeceu, teve a vida em perigo,mas depois engravidou, teve filhos e foi 
boa mãe para todos os seus filhos. De acordo com os relatos históricos, Lucrécia foi 
casada três vezes, teve quatro filhos e se tornou papisa e duquesa de Ferrara.  

 Entende-se assim, a referência à personagem de Lucrécia Bórgia como um sig-
no motivado, ou seja, provocador de memória e imaginário de rebeldia e delicadeza.

Outras imagens com marcas negativas vão somando um desenho misógino, 
como ao do folheto de Apolônio Alves dos Santos, A mulher que foi no inferno e dan-
çou com o diabo que a partir da retórica do título apresenta um predicado negativo 
da mulher – dança – provocadora de devaneios e seduções. Afinal, a mulher vai para 
o inferno e dança com o diabo motivada pela dança, exercício prazeroso dos corpos, 
e provocadora da sensualidade e luxúria (MELLO, 1999). A mulher que foi no infer-
no e dançou com o diabo, de Apolônio Alves dos Santos, retrata a história de uma 
mulher casada que era muito namoradeira, gostava de festa e dança. A ideia em 
foco é o da mulher que gosta de festa e concomitante a isto trai o marido. A dança 
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no imaginário torna a mulher o signo do pecado e transgressora dos códigos éticos 
vigentes.  

Joventina foge de casa, para casar com o caminhoneiro Joaquim Novais, re-
presentando uma primeira quebra de paradigma, que logo em seguida, a mesma 
demonstra a procura do prazer quando não se sente feliz morando agora na roça.   

Em uma noite, Joaquim Novais chegou mais cedo em casa, não encontrou sua 
esposa que se encontrava no clube a dançar. A poesia reafirma o arquétipo de uma 
sociedade patriarcal em que o homem é dominante e a mulher é dominada, onde a 
mulher não possui autonomia. Dessa forma, a repressão à dança solapa o “princípio 
do prazer” na mulher, ao mesmo tempo em que modela o comportamento “ideal” 
à mulher. 

Nesse momento, instaura-se a narrativa do pacto da mulher com o diabo, uma 
construção histórica, recorrente desde a Idade Média, em que havia o mito segundo 
o qual, mulheres desobedientes estariam em pacto com o diabo (MELLO, 1999), tal 
como faz Dona Joventina no Folheto de Cordel A mulher que foi no inferno e dançou 
com o diabo. 

Joventina ao ser levada ao inferno para dançar com o diabo, reafirma o mito 
simbólico em que a dança é ligada ao prazer e consequentemente ao pecado. Nesse 
folheto, constata-se a reafirmação que a dança, como foi pontuada anteriormente 
é provocadora de uma atitude inadmissível ao comportamento feminino, reafirma 
a crença segundo a qual a dança apresenta perigos para com as condutas da moral 
na sociedade rural.  

Ao apresentar a mulher como a portadora de poderes ocultos, a narrativa re-
toma arquétipos recorrentes na cultura nordestina e no imaginário judaico-cristão: 
a mulher como portadora das marcas do Diabo, mulher diaba, como Lilith, persona-
gem mítico sumeriano, uma espécie de demônio noturno e anterior segundo o Patai 
(81:455), anterior à Eva, vista em muitas iconografias medievais como a serpente 
que seduziu Eva à desobediência. Assim, a entronização da mulher como signo do 
mal presente na mitologia da Suméria, Mesopotâmia e, principalmente, na literatu-
ra hebraica, alastra-se na memória coletiva do cristianismo da Idade Média e ainda 
é permanente no imaginário de muitas culturas, inclusive a nordestina especifica-
mente na primeira metade do século XX.
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Estátua babilônica em terracota atribuída a Lilith de 1.500-2000a.C 
Fonte: http://www.orderwhitemoon.org/goddess/Lilith.html

Lilith como a serpente em pintura de Rafael Sanzio em 1508 d.C 
FONTE:http://pt.wikipedia.org/wiki/Lilith#mediaviewer/Ficheiro:Raffael_052.jpg

Ao longo da história, as mulheres foram marcadas e representadas pelo seu 
corpo, “quer seja consideradas como machos imperfeitos ou úteros ambulantes, re-
flexos terrenos da beleza divina ou tentações lascivas ao serviço de Satanás” (DUBY 
E PERROT, 1991, pg.71).

Toda exaltação que a beleza reflete está interligada ao Eros, pois é nele que 
arrebenta a real intenção de sedução em que os teólogos acreditavam. Com a sexu-
alidade na época totalmente reprimida pelo divino e pela moral o prazer era total-
mente banido das relações.  

http://www.orderwhitemoon.org/goddess/Lilith.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lilith#mediaviewer/Ficheiro:Raffael_052.jpg
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Considerações finais  

  Este artigo propôs-se a apresentar uma reflexão a respeito das representa-
ções femininas em três folhetos de cordel, denominados A mulher do bicheiro, de Le-
andro Gomes de Barros; O poder oculto da mulher bonita, de João Martins de Athay-
de e A mulher que foi no inferno e dançou com o diabo, de Apolônio Alves dos Santos.

Dessa maneira, os folhetos de cordel supracitados apontam uma imbricação 
sobre as normas que devem seguir as mulheres. Os diferentes estudos apontam a 
mulher como desestabilizadora de uma ordem. 

Não se pode ser reducionista no sentido de pensar que as classificações que 
o eu lírico dos poetas populares Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athay-
de, Apolônio Alves dos Santos pontuam sobre as mulheres são únicos e próprios 
do machismo nordestino, mas é evidentemente que também não se está a negar 
as marcas androcêntricas. Tão pouco se está a reduzir a uma sombra do fantasma 
misógino medieval. 

Certamente, pode-se considerar que cada uma dessas representações é escla-
recedora, o que se espera da mulher em determinado “local da cultura”, e a defini-
ção da concepção da necessidade histórica.  

Isso remete a uma reflexão segundo a qual os textos dos folhetos de cordel 
corroboram um olhar preconceituoso, segundo o qual tudo, na mulher é condená-
vel, comentários que não acontecem às personagens masculinas.

Enfim, esperemos que a análise apresentada possa contribuir como fonte de 
informação sobre o imaginário masculino nos folhetos de cordel. Evidente que não 
se tem a pretensão de esgotar as possibilidades de análises ao referido tema, ape-
nas pretende-se colaborar para alargar o debate sobre a mulher nos folhetos de 
cordel, em especial em poesias de autoria masculina.
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simPósio temátiCo

OLINDA BEJA: ESTÓRIAS E HISTÓRIA DAS MULHERES 
DAS ILHAS DO MEIO DO MUNDO

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA MARTINS (UEPB – PPGLI)

Dentre as literaturas dos PALOP1, a literatura de São Tomé e Príncipe é uma 
das menos exploradas pelos pesquisadores brasileiros. Um exame em obras crí-
ticas direcionadas a tais sistemas literários confirma a quase ausência - ou total 
ausência - de artigos ou ensaios referentes à literatura santomense. Para ilustrar, 
peguemos os livros África: dinâmicas culturais e literárias (2012) que tem como uma 
das organizadoras Maria Nazareth Soares da Fonseca e Contatos e ressonâncias: 
Literaturas africanas de língua portuguesa (2003), de Ângela Vaz Leão. No primeiro, 
dos quase trinta textos, apenas dois se dirigem a literatura santomense, enquanto 
que no segundo nenhum artigo visibiliza exclusivamente qualquer autor ou as-
pecto de tal cenário literário. Sem dúvidas, a citação dos livros é meramente uma 
ilustração do que viemos falando até aqui. Não queremos, de modo algum, tirar 
o mérito das organizadoras das obras citadas, cuja iniciativa muito nos auxilia no 
tocante as demais literaturas africanas de língua portuguesa. Entretanto, é conve-
niente questionar o porquê desse alheamento em relação à literatura santomen-
se, como também procurar meios para mudar esta realidade. De certo, são pou-
cos os escritores e escritoras de São Tomé e Príncipe, assim como também é mais 
difícil a publicação de livros nesse país, tendo em vista a ausência de tipografias e 
de editoras. Mas eles existem. E se existem precisam ser visibilizados. 

Olinda Beja, por exemplo, é um nome que se sobressai na literatura santo-
mense. O conjunto da sua obra conta com poemas, romances e contos.  No geral, 
são quase duas dezenas de publicações marcadas de forte inspiração africana. Em 
sua obra Histórias da Gravana, ora as narrativas retornam ao passado denuncian-

1. Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
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do as agruras daqueles que viveram durante o jugo do colonialismo, ora retratam 
o presente do pós-independência acompanhado de sonhos, esperanças e ilusões 
do povo das ilhas santomenses. Todavia, o que chama a atenção neste livro de 
contos é a composição de um retrato social em que a figura feminina – aparente-
mente silenciosa e marcada pela cotidianidade – se faz sempre presente, conse-
guindo inscrever-se social e historicamente.

Considerando isso, o artigo propõe analisar e descrever a representação da 
mulher nesta obra que está dividida em duas partes: Estações da chuva e Grava-
na. Excetuando-se “Lembranças de Ponta Figo”, “Recados”, Lembras-te?, “Eme” e 
“Izunari – uma história de amor”, os demais contos serão visitados, de modo que 
se possa apresentar neste estudo por meio das estórias do livro a história das 
mulheres das ilhas do meio do mundo. 

Em “O amarrador de chuva”, primeiro conto do livro, dentre as personagens 
femininas, destaca-se Sam Nona, a avó do personagem principal, Benzinho, jovem 
mulato que tinha o dom de “amarrar a chuva”, fazendo-a parar por mais torrencial 
que fosse, daí o título do conto. 

Através da estória de Sam Nona conhecemos a história dos inúmeros contra-
tados que chegaram a São Tomé e Príncipe no período colonial com a “esperança 
badalada e apregoada de vida bem melhor que a que tivera até então, mas o que 
de mais belo encontrou foi o espraiar por uma paisagem que de tanto verde lhe 
fez doer a vista e lhe abafou a respiração” (BEJA, 2011, p. 21). Geralmente, esses 
contratados vinham de Cabo Verde, de Moçambique, do Gabão etc. para trabalhar 
nas roças santomenses de cacau e de café. A pobreza e a falta de oportunida-
des forçavam essas pessoas a migrar de suas terras de origem. Chegando a São 
Tomé e Príncipe, passavam a viver em condições escassas de semi-escravidão, 
tornando-se impossibilitados de cumprir “a promessa do retorno redentor”, como 
diz Hall (2013, p. 31). Não é à toa que a música “Sodade” de Armando Soares, in-
terpretada por vozes importantes como a de Cesária Évora, diz: “Quem mostra’ 
bo/ Ess caminho longe?/ Quem mostra’ bo/ Ess caminho longe?/ Ess caminho/ Pa 
SãoTomé/ Sodade / Dess nha terra Sao Nicolau/ Si bô ‘screvê’ me/ ‘M ta ‘screvê be/ 
Si bô ‘squecê me/ ‘M ta ‘squecê be/ Até dia/ Qui bô volta/ Sodade/ Dess nha terra 
Sao Nicolau”.
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Figura, portanto, em Sam Nona a situação da mulher contratada que tinha 
depressa sobre si “os olhos do feitor da roça onde trabalhava” (BEJA, 2011, p. 21), 
fazendo germinar em seu ventre inúmeros filhos, até se ver trocada por outra mu-
lher mais nova, “pois olhos de homem por terras de África querem negrinha cada 
vez mais jovem” (BEJA, 2011, p. 22). À mulher restava, nessa situação, trabalhar 
para sustentar os inúmeros filhos nascidos.  

Preocupar-se com as filhas mulheres também era outro inquietude das mães 
das ilhas do meio do mundo. Principalmente quando os corpos das meninas co-
meçavam a tomar formas. Temiam os homens, sobretudo os brancos, porque “na-
quela época, “branco era dono e senhor de tudo, de roça, de plantação, de casti-
gos, de leis, de serviçais, de seus corpos e de suas vidas” (BEJA, 2011, p. 22). 

Apesar dos inúmeros conselhos, Sam Nona não consegue evitar que a filha 
Kiáta se aproxime e engravide do branco João Comboio. Temendo ver na filha a re-
petição de sua vida, Sam Nona aconselha Kiáta a abortar a criança, mas a jovem se 
recusa porque acreditava que João Comboio havia de dar o nome ao filho, como 
também mandaria a criança para a terra do avô branco para estudar. Kiáta tem o 
filho, mas morre de parto. João Comboio, apesar de acarinhar o filho e chamá-lo 
de Benzinho, não lhe deixou nada por herança. Abandonou-o com a avó e partiu 
para a metrópole. Sam Nona passa a cuidar do neto que, além de sua presença, 
cresce “rodeado de ancestrais e matriarcais rostos femininos, rostos de tias, de 
muitas tias, de primas, de vizinhas” (BEJA, 2011, p. 26). O crescimento de Benzinho 
entre mulheres confirma a ausência masculina nos luchans das ilhas, seja por tra-
balho, seja por abandono do lar para contrair outros relacionamentos com mulhe-
res mais jovens.

A miscigenação racial e a fragilidade feminina na relação com o homem bran-
co também se fazem presentes nos contos “O pranto do ôssobô”, “Os desencon-
tros da língua” e “Homenagem”. 

Em “O pranto do ôssobô”, a personagem protagonista, Siumara, é fruto do 
relacionamento do branco Maurício Pontes com uma santomense. Assim como 
acontece com o mestiço Benzinho do conto anterior, Siumara também não tinha 
em sua certidão de nascimento o nome do pai. No entanto, Maurício Pontes logo 
após o nascimento de Siumara “se encarregou de a acolher, bem como à mãe 
debaixo do teto da sua casa colonial onde as duas passaram a residir num quar-
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tinho limpo e asseado no rés do chão” (BEJA, 2011, p.40). O pai, portanto, criara-a, 
abrigara-a em sua casa e encarregara-se de sua educação, enviando-a para um 
dos melhores colégios do Porto. Aos dezessete anos, Siumara volta de Portugal 
e se apaixona por Florival, um dos trabalhadores da roça do pai. O amor entre 
ambos foi correspondido, mas proibido pelo pai da protagonista que a enviou 
de volta para Portugal. Florival “pressentindo o castigo implacável” (BEJA, 2011, 
p. 44) suicida-se, tendo como testemunha o ôssobô, ave mítica das ilhas de São 
Tomé e Príncipe.  Através da estória de Siumara temos o exemplo da mulher como 
propriedade do homem, aspecto comum na sociedade patriarcal e machista em 
que não só as esposas são propriedades dos maridos, mas também as filhas são 
propriedades dos pais, devendo a eles submissão e obediência. 

“Os desencontros da língua”, por sua vez, narra a história de Leontina, moça 
de 15 anos que viajava pela primeira vez para Cabo Verde com o objetivo de co-
nhecer a terra natal de sua falecida avó Nandinha que viera, assim como Sam 
Nona do conto “O amarrador de chuva”, para trabalhar nas roças santomenses. 
Por meio de Nandinha e da mãe de Leontina – personagem inominada na narrati-
va – confirma-se a fragilidade feminina diante do jugo sexual a que eram subme-
tidas as mulheres jovens  no período da colonização. Ambas relacionam-se com 
homens brancos “que só se consolavam com jovenzinhas imberbes, doze, treze 
anos, crianças ainda, acabadas de sair de seus maternos afagos com a surpresa 
da vermelhidão das primeiras regras em suas roupas íntimas” (BEJA, 2011, p. 46). 

Embora aborde a mesma temática de “O amarrador de chuva”, reforçando as 
dificuldades enfrentadas pelas contratadas, o que o conto especialmente preten-
de enfatizar é a proibição do uso do crioulo, língua cabo-verdiana, por ser consi-
derada pelo homem branco uma língua inferior: “Nascida e criada em Cabo Verde 
até os quinze anos, minha avó falava só crioulo, mas mal pôs o pé em terras de 
cacau ouviu uma ordem severa: ‘Aqui ninguém fala essa língua de trapos’” (BEJA, 
2011, p. 45).

Destaque-se que a proibição do uso da tal “língua de trapos” resistiu por mui-
to tempo em São Tomé e Príncipe. A própria narrativa confirma a desaprovação 
do uso do crioulo pelo menos pelas três gerações apresentadas no conto quando 
informa que a avó Nandinha, a mãe de Leontina e a própria Leontina só falavam 
em crioulo durante a ausência do pai da protagonista. A narrativa ainda reforça 
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que quando por acaso Leontina falava alguma coisa em crioulo, o pai enlouque-
cido batia-lhe e fazia-lhe prometer nunca mais falar a língua da avó. A reação das 
personagens diante do homem na narrativa demonstra que cedo as mulheres se 
habituavam “a aceitar, a conjugar a subserviência com o medo e por fim a aceita-
ção” (BEJA, 2011, p.47).

Narrado em primeira pessoa, o conto “Homenagem” retoma o assunto da 
emigração das estrangeiras contratadas. Como o próprio título denuncia, o texto 
é uma homenagem a Uaka, a avó da narradora, e a todas as mulheres que habi-
taram as ilhas santomenses para “abrir os sulcos da escuridão onde plantaram o 
cacau e o café” (BEJA, 2011, p. 58).  Por destacar – assim como nos contos anterio-
res – a personagem feminina, a narrativa mais uma vez denuncia os mesmos efei-
tos deletérios da colonização que perseguiam as mulheres contratadas em terras 
santomenses: “Gulosos foram depois os olhos dos homens que conheceram teu 
corpo, desfloraram, o sulcaram e o encheram de saliências e reentrâncias como o 
sul da ilha, até o desfigurarem no rebentamento de tantas águas futuras e passa-
das” (BEJA, 2011, p.55-56). Contudo, não apenas nisso se resume o conto. Outras 
questões importantes são aventadas. Uma delas é o registro de que no tempo da 
colonização os contratados eram obrigados a trocar o nome nativo por outro es-
colhido pelo contratante:

Eras tão nova quando nesse Gabão Grande (era assim que chamavas teu 
país) te mostraram no horizonte a curvatura da terra longe onde o cacau 
era a moeda promissora, mas o terreiro era invisível a teus olhos. E de 
tua contra vontade te deram outro nome em Fernão Dias. Essa foi tua 
dureza primeira, teu golpe a ferro e fogo cravejado de sons enigmáticos 
e rudes para a leveza da graça com que te conheceram familiares, vizi-
nhos e amigos. E de Uaka te passaram a nomear Custódia como se isso 
constasse regras de um jogo sórdido e obscuro (BEJA, 2011, p. 55).

A aniquilação do nome, sem dúvidas, era a primeira derrota do contratado. 
Evidentemente, essa imposição constituía o desprezo pelo Outro, como também 
representa a tentativa do princípio do processo de apagamento do colonizado, de 
sua cultura e de sua língua. Confirma-se ainda por meio de tal ação, a ideia de que 
no choque entre duas culturas a cultura do colonizador se torna, obrigatoriamen-
te, superior a do colonizado.
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“Homenagem” ainda registra literariamente a Revolta de Batepá, confronto 
ocorrido entre três e oito de fevereiro de 1953 em que muitos nativos foram dizi-
mados por não aceitar contrato forçado para as plantações do cacau e do café ou 
para trabalho escravo nas obras públicas.  À época, o governador-geral das ilhas 
era Carlos de Souza Gorgulho que autorizou a repressão policial contra os insur-
gentes, castigando-os e no mais dos casos dizimando-os: 

Sem conto foram as vezes em que mostraste a teus netos as marcas 
que os carrascos te infligiram quando da revolta de Batepá. Nem a ida-
de provecta que já tinhas te serviu de atenuante. Teus joelhos a pende-
rem para a terra, teus seios outrora lodomas cheias de leite descidos 
até quase teu ventre, teu olhar cansado, tua voz magoada e mesmo 
assim o bastão ainda fez uso nas tuas costas (BEJA, 2011, p. 57). 

Sofrimento e desilusão acompanhavam as mulheres contratadas em terras 
santomenses. Uaka, Nandinha e Sam Nona expressam na ficção o desejo do re-
gresso ao país de origem que muitas mulheres reais foram obrigadas a deixar 
pela falta de oportunidades e pelo sonho de dias melhores. Impossibilitadas, so-
bra a elas conviver com a dura realidade, transmitindo posteriormente aos netos 
a razão de estar em terra alheia, como também justificando o motivo de não ter 
voltado para casa: 

Tal como todos os outros contratados, sonhaste muito avó, imaginaste 
que o contrato te libertaria da miséria da seca, da pobreza de quereres 
comprar um pano garrido para os dias de festa, da vergonha de não 
teres um pão para mitigares a fome e por isso partiste.! Puro engano 
o teu! A ilha da abundância enclausurou-te, roubou-te o que de mais 
puro e sagrado existia em ti, encheu-te de manchas e de máculas e 
por fim quando pensavas em partir apercebeste-te que todo o dinhei-
ro que ao longo dos penosos anos foste arrecadando não te chega-
ria nem para metade da viagem. Daí o teres levado um enorme vazio 
quando partiste e hoje tenho a certeza que lá onde estás ainda sonhas 
com a tua ilha de mornas e coladeras (BEJA, 2011, p. 47- 48).
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Se até aqui os contos de Histórias da gravana retratavam o período colonial, 
a partir de “Maiá”, primeiro conto da segunda parte do livro, temos a narração 
voltada para o tempo presente, do pós-independência. Dessa forma, o conto ca-
racteriza-se como um monólogo da narradora (inominada) dirigido ao túmulo de 
Maiá, negra encarregada de cuidar da mesma em sua infância. Mais precisamente, 
a narrativa inicia com a personagem-narradora retornando às ilhas santomenses 
vinte anos depois de ter sido obrigada a deixar o arquipélago por causa da perse-
guição dos nativos da terra aos colonos – mesmo que estes tivessem nascido em 
terras africanas – logo após que o país se tornou independente: “Não, não sabes 
o quanto me custou partir em 1975 com tantas vozes em cima de mim, a gritarem 
numa espuma de ódio: ‘vai, vai embora filha de colono!’” (BEJA, 2011, p. 62-63). O 
regresso da personagem, embora desejado, é marcado por uma sensação de es-
tranhamento. Por mais que estivesse feliz por estar em casa, não reconhecia ali o 
local em que vivera sua infância e juventude: “Mas a Pedra Bonita já não é a minha 
Pedra Bonita” (BEJA, 2011, p. 63). Tal reflexão da narradora vai ao encontro das 
palavras de Iain Chambers quando afirma: 

Não podemos jamais ir para casa, voltar à cena primária enquanto mo-
mento esquecido de nossos começos e ‘autenticidade’, pois há sempre 
algo no meio [between]. Não podemos retornar a uma unidade passa-
da, pois só podemos conhecer o passado, a memória, o inconsciente 
através de seus efeitos, isto é, quando este trazido para dentro da lin-
guagem e de lá embarcamos numa (interminável) viagem. (CHAMBERS, 
1990, p. 104. Destaque feito pelo autor). 

Ademais, a narradora chama a atenção para a inalteração sócio-político-e-
conômica de sua terra natal após a independência, registrando o contínuo aban-
dono aos nativos da terra e denunciando os detentores atuais do poder que após 
“a euforia das primeiras ilusões” – e à maneira do colonizador – não souberam 
“dosear a voracidade a que o poder sempre conduz” (BEJA, 2011, p. 65). 
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Em “Fé-em-Deus”, o assunto da crise pós-independência é retomado de for-
ma a enredar-se à estória de Elisa, protagonista do conto, cujo desejo era rumar 
à Lisboa – “à terra da abundância” – com o namorado Emerson que lhe promete 
tratar dos papéis para o embarque logo que ela aceitasse ser sua companheira. 
Acreditando no rapaz e ansiando por uma oportunidade de deixar o território san-
tomense demarcado após a independência pela escassez dos mais variados bens 
de consumo, Elisa se deixa “emaranhar nas redes de um amor tão infantil como 
ela” (BEJA, 2011, p. 69) e acaba engravidando, sendo em seguida expulsa da casa 
paterna. Dificuldades imensas Elisa enfrenta na narrativa. Apesar do sofrimento 
não perde o sorriso de menina-mãe e sozinha cria o menino que recebe o nome 
Fé-em-Deus: “Elisa foi mãe de um menino forte e saudável a quem deu o nome do 
sentimento que a salvou da morte certa. E por esse filho se dispôs a lutar, a erguer 
bem alto a sua voz...” (BEJA, 2011, p. 70). 

 Por meio de Elisa vemos a representação dos inúmeros jovens que, ansiando 
fugir da precariedade em que as ilhas se encontravam, acreditavam ser Lisboa “o 
trampolim para o paraíso” (BEJA, 2011, p. 67). Tornando-se a partida malograda, 
sobejava o trabalho duro na terra de origem e o sorriso hospitaleiro que embora 
estivesse estampado no rosto nem sempre significava alegria.

Marcadas pela cotidianidade, Amélia e Filôzinha, respectivamente protago-
nistas dos contos “Amélia, minha lagoa” e “Filôzinha e a canção do mar”, repre-
sentam as peixeiras, mulheres de pescadores que geralmente saíam pelas ruas 
e mercados oferecendo o produto da pesca adquirido pelos maridos, “após reti-
rado o essencial para o consumo da família e a parte de escalar e salgar, que era 
igualmente reservada ao consumo e negócio depois de seco” (FERNANDES, 2009, 
p. 36). Para chamar a atenção dos compradores, essas mulheres usavam algum 
pregão para ser “musicado” enquanto deambulavam pelas ruas a anunciar a mer-
cadoria, conforme se pode verificar na narrativa “Filôzinha e a canção do mar” por 
meio da protagonista: “- Vuadô apanháô!... Vuadô... ô!” (BEJA, 2011, p.79). 

Além de possuírem o mesmo ofício, Amélia e Filôzinha trazem outras mar-
cas em comum: são mulheres de meia-idade, mães de muitos filhos e avós de 
muitos netos, alguns dos quais são cuidados por elas. Todavia o que chama mais 
atenção é que ambas sofrem com o abandono ou com a insegurança de serem 
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desprezadas pelos seus homens: “É assim Amélia, cansada, mas não vencida que 
seu olhar ainda todo se inquieta se vê Horácio de converseio com cartozinha” 
(BEJA, 2011, p. 74).

 Amélia, inúmeras vezes trocada na juventude, é vigia constante de Horácio, 
homem que a fez mulher na adolescência, abandonou-a na juventude e voltou 
mais tarde para viver em sua companhia, mas sempre como caçador de presa a 
conquistar corpos e corações mais jovens: “Amélia sabia o seu destino, está no 
genes dos ilhéus, por isso  sabia que seria trocada, ultrapassada , esquecida! Vício 
terrível o dos homens desta terra!” (BEJA, 2011, p.75).

Filôzinha, de igual sorte, entre um pregão e outro durante a vendagem dos 
peixes apregoa aos fregueses conhecidos os retalhos de sua vida e de seus (des)
amores, consciente de que na idade em que se encontra só lhe resta a solidão que 
destrói e que se transforma em isolamento: “Quem quer agora viver com Filôzinha 
hein?!...” (BEJA, 2011, p.82).

Com efeito, “Amélia, minha lagoa” e “Filôzinha e a canção do mar” reforçam o 
assunto da solidão na vida das mulheres das ilhas santomenses, assunto já trata-
do em contos da primeira parte do livro. 

 Em “O segredo do tempo de Sam Piquina”, Olinda Beja traz à cena Sam Pi-
quina, velha que tinha o dom especial de medir o tempo. Com isso, a autora salien-
ta a importância do velho na e para a comunidade africana e, ao mesmo tempo, 
transforma seu texto em “um espaço de denúncia da exclusão do velho e dos 
modernos hábitos levados à África, os quais, com alguma frequência, contribuem 
para o silenciamento das formas de educação tradicional, que têm no mais-velho 
a figura mais importante” (FONSECA, 2008, p. 133).

 Nesse sentido, não é sem compromisso que a autora, por meio da narrado-
ra, apresenta Sam Piquina como alguém que sabia de tudo do tempo, comparan-
do-a a um livro – suporte capaz de armazenar conhecimento – e considerando-a 
mais eficaz que qualquer objeto que já fora inventado para a função de medir o 
tempo:
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Sam Piquina vivia só, como ainda hoje vive, e não precisava de ninguém 
para a despertinar àquela hora, nem relógio, nem galo, nem vizinho a 
bater à porta, nada. Qual quê! Não era o tempo que lhe ditava as leis, 
ela é que era o tempo. Sabia a hora exata do nascer do sol, do nascer 
da lua, sabia o dia das marés vivas, o dia da saída da lula, Sam Piquina 
sabia de tudo do tempo, um livro aberto aos ventos e às chuvas fortes 
da terra vermelha de África. Mas o que mais me impressionava era 
a hora do amanhecer! Um cronômetro perfeito neste recanto insular 
onde não se conheciam aparelhos sofisticados para medir ou falar o 
tempo. (BEJA, 2011, p.91)

A valorização da velhice e do velho neste conto permite compreender o lu-
gar do velho na estrutura social africana, sociedade que não percebe os sinais de 
velhice como degradação “ou a partir de preconceitos que denigrem a passagem 
do tempo”, mas como sinais [que] “são venerados juntamente com as palavras do 
ancião, pois testemunham experiência e sabedoria” (FONSECA, 2008, p. 136).

O conto “Dasvidânia”, penúltimo do livro e último a ser comentado nesse 
estudo, traz novamente a questão da infidelidade masculina só que dessa vez 
tratada com um diferencial, a mulher envolvida no relacionamento amoroso não é 
africana, mas russa. Trata-se da história de Ludmilla Tchereskova, jovem russa que 
se apaixona e casa com o santomense Início Bonfim enquanto da sua estadia em 
Kiev para cursar medicina. Com o término do curso, Início Bonfim retorna a São 
Tomé e Príncipe e junto com ele leva a esposa Ludimilla e seus dois filhos: Igor e 
Natasha. Contudo, o que Ludimilla não esperava era encontrar Kitilua, namorada 
que Início havia deixado na ilha antes de sua partida para o exterior:

Foi muito fácil a Ludmilla tomar a decisão da partida. Sem saudades 
deixou a neve, o frio, as baixas temperaturas [...] Mas tal como para 
ele [Início Bonfim], também agora para ela, tudo era diferente numa 
terra da qual só sabia o nome. E o choque deu-se na cor da pele das 
pessoas que a rodeavam e lhe faziam perguntas as quais ela não sabia 
responder [...] Mas o choque maior sofreu-o no dia em que Kitilua se 
apresentou na varanda da casa com Nezinho pela mão.
‘Vá dar beijo a seu pai e cumprimente sua mamã russa!...’ Ela só tinha 
Igor e Natasha, que entretanto nascera, como podia aquela criança cha-
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má-la de mamã russa?! Por mais que Início lhe explicasse que Kitilua 
era sua namorada de infância, que era a mãe de seu primeiro filho, que 
em África era assim, que um homem tinha que ter muitas mulheres 
para se afirmar como homem... Ludmilla sentia que nada no mundo a 
faria a voltar a amar Início Bonfim. E ao longe na bruma do horizonte 
começou a formar-se o espetro da partida (BEJA, 2011, p. 100).

 Sete anos depois, Ludmilla volta para a Rússia, levando consigo os dois fi-
lhos. Não se acostumara a viver sendo substituída por Kitilua e por outras mulhe-
res que Início Bonfim teimava em se envolver de forma a obedecer ao “chama-
mento da terra” (BEJA, 2011, p. 101), fortalecendo a poligamia que a cultura local 
não condena: “‘Aqui é assim, dona!... Homem tem muita mulher!’. Explicavam-lhe 
as vizinhas e as mães das crianças a quem ela tratava com tanto amor” (BEJA, 2011, 
p. 101).

Nos contos em análise, pela abordagem aqui desenvolvida, deve-se consi-
derar o quanto a escrita de Olinda Beja revela um compromisso com a história 
do país onde nasceu. São estórias que trazem a história santomense, permitindo 
ao leitor revisitar o passado das ilhas, conhecer as dificuldades enfrentadas pe-
los homens e especialmente pelas mulheres no período colonial, acompanhar os 
anos iniciais conturbados da sociedade santomense do pós-independência    e, 
especialmente,  caminhar lado a lado da história das mulheres das ilhas do meio 
do mundo que representadas pelas Maiás, Elisas, Nandinhas, Kiátas, Siumaras, 
Leontinas, Piquinas e tantas outras personagens dos contos  lutaram e lutam con-
tra a ideia de insignificância de suas histórias.  Lançando mão da ficcionalidade e 
da liberdade facultada pela arte literária, Olinda Beja visibiliza e dizibiliza a mu-
lher, outrora esquecida e/ou desprezada pelas narrativas hegemônicas e com isso 
consegue a autora mostrar para seu país e para o mundo que a mulher está sim 
escrita socialmente no espaço em que vive, transformando-o. 
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