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FLOR DA FERIDA 

“Queres o quê”, perguntei àquela boca 

embrenhada no que chama de humana. Ela 

se verteu: a substância parecia medula 

decantada, seu derradeiro cerne alcançando 

agora a praia do meu beijo. Beijei. A boca 

relutou por um instante. Depois abriu-se 

inteira, atordoante, indistinta de outros 

materiais galácticos. E fomos, fomos sim, 

endiabrados até onde o gemido se pacifica no 

silêncio da véspera do mundo. Ah, se eu 

pudesse escolher!, talvez não quisesse mais 

reencarnar no ofício do dia. Bastava só isso: 

esse leve lamento na flor da ferida, essa orgia 

insana. (NOLL. Mínimos, múltiplos, comuns, 

2003). 



 
 

 
 

RESUMO 
 

Pretendemos, neste estudo, analisar como se constitui as relações amorosas nos 

contos “Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e “Pretinha fumegando”, da 

obra O cego e a dançarina (2008), de João Gilberto Noll, uma vez que os 

relacionamentos amorosos instituídos nos contos são motivados pelo desejo das 

personagens de se sentirem completas em suas relações de amor. Desse modo, esta 

investigação tem como pressupostos teóricos autores que tratam da temática do amor 

Eros, como: Platão (2012); Ovídio (2006); Stendhal (2007); Giddens (1993); Bauman 

(2004) e Costa (2015), entre outros que discutem sobre o tema do amor Eros e que, 

sobretudo, contribuem para as reflexões sobre o sentimento amoroso. Esta pesquisa 

é de cunho bibliográfico e tem como método de estudo a abordagem dedutiva 

interpretativa, uma vez que a partir das discussões sobre o amor Eros é sistematizada 

a análise dos contos. Quanto à análise, podemos perceber que os relacionamentos 

amorosos são envoltos de incertezas gerados pelos sentimentos de vazio, ausência 

e solidão que rompem a tentativa de manter relacionamentos perenes, enfatizando-

se as inconstâncias dos amantes e a remota possibilidade de amor nas relações 

amorosas.  

 
Palavras-chave: João Gilberto Noll. Contos. Amor Eros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

Pretendemos, en este estudio, analizar cómo se constituye las relaciones amorosas 

en los cuentos “Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e “Pretinha 

fumengando”, de la obra O cego e a dançarina (2008) de João Gilberto Noll, una vez 

que los relacionamientos amorosos instituidos en los cuentos son motivados por el 

deseo de las personajes de sentirse  completas en sus relaciones de amor. De ese 

modo, esta investigación tiene como presupuestos teóricos autores que tratan de la 

temática del amor, como: Platão (2012); Ovídio (2006); Stendhal (2007); Giddens 

(1993); Bauman (2004), Costa (2015), entre otros que discuten sobre el tema del amor 

Eros y que, sobre todo, contribuyen a las reflexiones sobre el sentimiento amoroso. 

Esta investigación es de cuño bibliográfico y tiene como método de estudio el enfoque 

deductivo interpretativo, ya que a partir de las discusiones sobre el amor Eros se 

sistematizan el análisis de los cuentos. En cuanto el análisis, se pude percibir que las 

relaciones amorosas están envueltas de incertidumbres generadas por los 

sentimientos de vacío, ausencia y soledad, que rompen el intento de mantener 

relaciones perennes, enfatizando las inconstancias de los amantes y la remota 

posibilidad de amor en las relaciones amorosas. 

 

PALABRAS CLAVE: João Gilberto Noll. Contos. Amor Eros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As relações amorosas alusivas ao amor Eros estão presentes na vida social 

do homem desde os tempos remotos, sendo representadas em cada período histórico 

através das subjetividades humanas em cada atração amorosa, pois o amor, como 

afirma Edgar Morin (2005, p. 9), “faz parte da poesia da vida”, ou seja, do mundo 

abstrato da humanidade, que motiva os sujeitos a viverem novas verdades, escolhas, 

corpos e almas, tornando-os seres desejosos. Desse modo, o amor não é classificado 

como algo simples, pois carrega marcas sociais de cada povo, expondo a loucura 

humana de tentar caminhos para a felicidade ou para pôr um fim às angústias e às 

frustações que cercam a monótona vida solitária, isto é, os vazios existenciais. 

No âmbito literário, as relações amorosas também são representadas em 

diversas narrativas e em distintos períodos literários, pois como afirma Paz: 

 

Não há povo nem civilização que não possua poemas, canções, 
lendas ou contos nos quais a anedota ou o argumento -  o mito, no 
sentido original da palavra -  não seja o encontro de duas pessoas, 
sua mútua atração e os esforços e dificuldades que devem enfrentar 
para se unirem (PAZ, 1994, p. 34). 

 

Podemos, então, pensar nas cantigas de amor da época Medieval e a 

construção de um objeto amoroso impossível de ser conquistado, bem como em 

outros clássicos literários Ocidentais que surgiram ao longo dos séculos, por exemplo, 

Romeu e Julieta (1997), de William Shakespeare, que de forma singular enfatiza a 

história trágica amorosa dos dois jovens. Em face disso, refletindo acerca dos 

relacionamentos amorosos na literatura brasileira, nos detemos em observar os 

estudos que envolvem a temática do amor Eros, como os realizados por Costa (2015) 

e, em suma, averiguamos que as pesquisas revelam que os textos literários trazem a 

temática amorosa, mesmo que não seja o foco central, com ênfase na complexidade 

do amor Eros, destacando as inseguranças e a quebra de expectativas de relações 

duradouras.  

A partir de discussões sobre o amor Eros na literatura e a representatividade 

do próprio tema, este trabalho tem como objetivo a análise das relações amorosas 

nos contos “Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e “Pretinha fumegando”, 
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da obra O cego e a dançarina (1980), do contista e romancista João Gilberto Noll. 

Investigamos as particularidades das relações amorosas em cada narrativa, 

analisando se os contos dão ênfase à construção de amores sublimes ou se os 

relacionamentos resultam em solidão, vazio, transgressão, devaneio e morte, 

expondo as inconstâncias do sentimento amoroso e dialogando com aspectos da vida 

social do homem, trazendo à tona uma sociedade machista e opressora.  

Um aspecto comum a todos os contos analisados neste trabalho é a 

representação da mulher nas relações amorosas, pois as personagens femininas 

assumem o papel de protagonistas e todas as ações acontecem em torno das 

sensações subjetivas e objetivas de cada uma delas. Observamos ainda, que, nas 

três narrativas, elas são anônimas, sendo estranhamente “normal” que essas 

mulheres nomeiem as demais personagens, mas não se apresentem com um nome 

próprio. Desse modo, todas as emoções a respeito dos relacionamentos amorosos 

são colocadas a partir do olhar feminino, contudo, em “A virgem dos espinhos”, o 

narrador irônico e machista, inclusive é o único conto narrado por uma personagem 

do gênero masculino, se envolve na narrativa e assume o papel de manipulador.  

É pertinente destacar que para a realização do trabalho propomos um recorte 

metodológico, elencando apenas três dos 25 contos presentes na obra. Para isso, 

utilizamos como critério de seleção a representatividade dos títulos e a construção 

narrativa das relações amorosas. Quanto aos relacionamentos amorosos em Noll, 

surge a necessidade de completude, sobretudo, de satisfação dos desejos, pois 

impera os prazeres momentâneos e a busca pela felicidade plena, marcas da escrita 

nolliana em representar a fragilidade dos laços humanos e as constantes 

ambiguidades nas relações amorosas. As personagens são confusas e em constante 

conflitos pessoais, que influenciam na mudança repentina da narrativa, como se 

houvesse um desespero em se encontrar ou encontrar no outro a alternativa para 

saírem de suas solidões. Por isso, está presente nos contos analisados a face crua 

das subjetividades humanas, através de uma linguagem intensa sem interdições ou 

introduções. 

É válido destacar que em nossas pesquisas não encontramos trabalhos que 

tratem do amor Eros na obra O cego e a dançarina (1980). No entanto, achamos 

apropriado trazer a pesquisa de mestrado de Maria Flávia Armani Bueno Magalhães, 

com o título João Gilberto Noll: um escritor em trânsito (1993), uma vez que o trabalho 

apresenta algumas características como, por exemplo, os espaços, os enredos e a 
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classificação dos contos aqui estudados em uma única seção: “Tal mulher, qual lugar?”, 

logo, tais características nos orientaram a desenvolver nosso estudo. Norteados pelas 

colocações da estudiosa, inclusive os possíveis lugares das mulheres nos contos, 

observamos que as relações amorosas estão presentes nas narrativas, porém como não 

são o foco da pesquisa, não foram estudadas.  

Partimos, então, dessa inquietação, de averiguar as relações amorosas na 

obra elencada para refletir as discussões sobre o amor Eros. Assim, a nossa 

fundamentação tem como principais aportes os pressupostos teóricos de Platão, em 

O Banquete (2012), onde são discutidas as diversas considerações sobre o amor 

Eros; Ovídio, em A arte de amar (2006), enfocando as diferentes táticas de conquistas; 

Stendhal, na obra Do amor (2007), categorizando as espécies de amor; Giddens, no 

livro A transformação da intimidade; sexualidade, amor & erotismo nas sociedades 

modernas (1993), estabelecendo, através do viés sociológico, as diferenças entre o 

amor romântico e o amor paixão; Bauman, com a obra O amor líquido (2004), 

destacando a fragmentação das relações amorosas e as consequências geradas 

dessas inconstâncias humanas; Edgar Morin, em seu livro Amor, poesia, sabedoria 

(2005), que discorre sobre os renascimentos do amor; Júlia Kristeva, em Histórias de 

amor (1988), estudando o amor sob o aspecto da psicanálise. Além disso, achamos 

pertinente trazer no aporte teórico o estudo de Maria Aparecida da Costa, no livro A 

paz tensa da chama fugaz: a configuração do amor no romance contemporâneo, Lygia 

Fagundes Telles e Lídia Jorge (2015), enfatizando as discussões a respeito do amor 

Eros na contemporaneidade, dentre outros estudiosos.  

Visando uma melhor compreensão dessa pesquisa e buscando abarcar os 

objetivos traçados, apresentamos como esta se divide: o primeiro capítulo tem como 

título “Diálogos amorosos: os múltiplos olhares sobre o amor Eros”, fazemos um 

percurso a respeito do amor e como o sentimento foi discutido com o passar dos 

séculos, enfatizando a complexidade de definição do sentimento amoroso e, 

sobretudo, os diversos estudos relativos à temática que envolvem cada período 

histórico-social. Além disso, tratamos das aproximações e contrastes entre o 

sentimento amoroso e o desejo, com o propósito de discutir breves concepções 

acerca  do desejo e a relação com o amor. No segundo capítulo, nomeado “João 

Gilberto Noll: vida, obra e crítica”, realizamos sucintas discussões a respeito da vida 

do escritor gaúcho, sobre as obras e a crítica. Em especial, explicando brevemente 

como os enredos das narrativas são desenvolvidos e os traços do estilo nolliano, bem 
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como, pesquisas que dialogam com o propósito desse trabalho. Finalizamos, então, o 

segundo capítulo com informações gerais a respeito da obra O cego e a dançarina, 

destacando algumas marcas que caracterizam o espaço ficcional de João Gilberto 

Noll. No terceiro capítulo, intitulado “A remota possibilidade de amor em O cego e a 

dançarina”, desenvolvemos a análise das relações amorosas instituídas nos contos: 

“Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e “Pretinha fumegando”. E, por 

último, concluímos o nosso trabalho retomando os resultados e apresentando a ideia 

de que os relacionamentos amorosos instituídos no livro O cego e a dançarina são 

remotas possibilidades amorosas em virtude da fragmentação do amor nos contos 

analisados.  

Esperamos, por fim, que este estudo dialogue com as demais pesquisas em 

relação a obra de João Gilberto Noll, sobretudo como contista, e que outros trabalhos 

abarquem a representatividade das relações amorosas nas obras do autor. 
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2 DIÁLOGOS AMOROSOS: OS MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE O AMOR EROS  

  

 

O amor, mesmo que decorrente de um 
desenvolvimento cultural e social, não obedece à 
ordem social: quando aparece, ignora barreiras, 
despedaça-se nelas ou simplesmente as rompe. 
O amor é filho de ciganos [...] (MORIN. Amor, 
poesia, sabedoria, 2012). 

 

O amor sempre esteve presente na vida do homem, sendo representado em 

famosos clássicos literários como Romeu e Julieta, Paulo e Virgínia; ademais, há 

estórias pré-históricas propagadas ao longo dos séculos. Logo, não é irreal que 

encontremos, em qualquer período literário, narrativas que tragam às relações 

amorosas envoltas a temáticas distintas, uma vez que o amor nem sempre aparece 

como o tema central das obras, caso este das narrativas de João Gilberto Noll, que 

muitas vezes apresentam e desenvolvem as problemáticas cotidianas de seus 

personagens. No entanto, em meio a essas problemáticas surgem as relações 

amorosas, destacando as subjetividades das ações das personagens e dos contextos 

sociais em que elas se constroem.   

Na obra O cego e a dançarina (1980) cada conto desenvolve temas 

transversais, o amor surge em meio a essas temáticas, por exemplo, em “A virgem 

dos espinhos” e “Pretinha fumegando”, a questão da mulher e da violência pode ser 

analisada como o foco principal. Além disso, observamos as condições das 

personagens frente ao machismo, as más condições de trabalho da mulher e à 

violência contra o feminino, que interferem, significativamente, na vida amorosa 

dessas personagens.  

Por isso, o amor é vivenciado de maneira singular nos contos de João Gilberto 

Noll, especialmente a depender de cada propósito narrativo e das situações das 

personagens em relação ao amor. É por isso que, para Edgar Morin (2005, p. 16), “o 

amor é algo único, como uma tapeçaria que é tecida com fios extremamente diversos, 

de origens diferentes”. Há, em cada conto, tessituras do amor ora semelhantes ora 

conflitantes, pois se relacionam com as atitudes subjetivas das personagens, dos 

enredos e de cada obra. É pertinente, então, pontuar que a definição do amor é no 

mínimo complexa, uma vez que em cada narrativa literária e em cada definição, feita 

ao longo dos séculos, o sentimento amoroso assume múltiplas faces, fazendo com 

que surjam sempre novas interpretações sobre o tema. Sendo assim, trataremos 
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algumas conceituações sobre o amor, partindo do trajeto teórico sobre o sentimento 

amoroso para, em seguida, dialogar com os relacionamentos amorosos instituídos nos 

contos elencados para a pesquisa. 

 

2.1 AS APARIÇÕES DO AMOR EROS 

 

 

Os registros mais antigos sobre o amor foram discutidos antes de Cristo, em 

O Banquete (2012), do filósofo Platão. Nesta obra, as discussões sobre a magnitude 

do deus Eros ganham tanta repercussão que em cada discurso proferido pelos 

interlocutores (Agaton, Aristófanes, Erixímaco, Pausânias e Sócrates) são 

apresentadas novas características do Eros. Em O Banquete (2012), há, sobretudo, o 

conceito de um amor que preza a realização de um desejo a partir do belo que há em 

cada alma, ou seja, na filosofia de Platão, o amor é discutido no campo abstrato das 

ideias, dos conceitos filosóficos sobre o sentimento amoroso. Logo, o amor é 

soberano a todos os seres existentes na Terra, partindo da concepção filosófica de 

que o amor é inseparável das discussões sobre alma, ele é um instrumento de 

contemplação no viés platônico.      

Assim, para Platão, o Eros: 

 

[...] é o amor direcionado para aquilo que é belo e nobre; a conclusão 
é que Eros tem que ser filósofo, ficando assim entre o sábio e o 
ignorante. E a causa disso vincula-se à sua origem, ou seja, é herança 
de um pai sábio e provido de recursos e de uma mãe não sábia e 
desprovida de recursos (PLATÃO, 2012, p. 84). 

 
Compreendemos a partir deste trecho que Eros herda, em seu caráter, as 

duas interfaces de sua origem: a inteligência e o desconhecimento. Com isso, é 

corajoso e desejoso, igualando-se as características de Poros, seu pai. Como 

também, carrega consigo a carência herdada de Pênia e, assim como ela, está 

sempre na penúria, vivendo à procura de novos enlaces amorosos que o preencham. 

Esse constante desejo de conseguir algo novo, filia-se às realidades do homem que 

constantemente busca um sentimento amoroso pleno e duradouro. O amor é, por sua 

vez, o sentimento imortal que carrega em sua essência o desejo de felicidade plena, 

ele é o meio que une os homens nessa busca por almas belas.  Entendemos, então, 

que mesmo na tentativa de manter um relacionamento duradouro, o Eros estará 
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sempre à busca do que possivelmente o complete, neste caso a novidade, encarada 

como a substituição dos objetos amorosos que já se fazem rotineiros.  

Anos após as postulações de Platão, o poeta Ovídio, em seu livro A arte de 

amar (2006), disserta que o amor está relacionado à conquista e, consequentemente, 

às diversas maneiras de lidar com o sentimento amoroso. Assim, a preocupação não 

se dá em manter um amor, mas com o processo de sedução, de conquista: “Se, como 

é comum, a poeira vier a cair sobre o peito da bela, que seus dedos a removam; se 

não houver poeira, remova do mesmo modo a que não existe: tudo deve servir de 

pretexto aos seus cuidados” (OVÍDIO, 2006, p. 23). O poeta motiva os homens a 

criarem maneiras de como conquistar as mulheres e esse é o foco abordado nas três 

partes do livro. Por essa razão, o eixo dos postulados de Ovídio não é ensinar como 

manter os relacionamentos, e sim, propor formas de agir em situações distintas com 

foco na conquista.  

Vale ressaltar que, para Platão, o amor se torna soberano em relação às 

realidades do homem, e assim, torna-se belo. Podemos, então, pensar que para ele 

o sentimento amoroso se vincula à beleza e, porque não dizer, que sempre irá 

procurá-la na alma das pessoas. Já Ovídio, ao direcionar maneiras de conquistar as 

mulheres, orienta que ao interagir com o processo de conquista evite os mais belos, 

já que para ele o belo trai, por suas variadas qualidades e préstimos: “quem quer que 

você seja, desconfie de uma beleza enganadora, e além disso, dos atributos físicos, 

assegure-se do que é mais precioso” (OVÍDIO, 2006, p. 54).  

Na Idade Média, o amor é bastante representativo na obra Tratado do amor 

cortês (2000), de André Capelão, em meados do século XII na Itália. Nesta obra, 

André Capelão dedica-se a propor formas de conquistas, sobretudo, atreladas ao 

amor de servidão, em que o amante é levado a quase que total dependência do objeto 

amoroso. O Tratado do amor cortês é dividido em três livros e abarcam diferentes 

características sobre o amor. No primeiro livro, o autor explica o que é o amor e quem 

são as pessoas aptas a conviverem com tal sentimento, já no segundo livro, André 

Capelão propõe maneiras de como conquistar os amantes, bem como formas de 

identificar possíveis traições; o terceiro livro é voltado para um amor fraterno, 

possivelmente justificado por sua condição eclesiástica. Este trecho, por sua vez, é o 

que mais se distancia da obra de Ovídio, já que o autor propõe um amor fraterno 

diferente do contexto dos dois livros anteriores. Em um dos fragmentos, o autor 

disserta sobre quais seriam os propósitos de amar: 
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Nosso único objetivo no momento é dissuadir-te absolutamente de 
amar e exortar-te à castidade. Sem com a ajuda do Poder Divino, 
conseguirmos realizar nosso projeto, fica sabendo que nada poderia 
agradar-nos mais na vida, pois a castidade e a continência são 
virtudes que todos devem ter diante de Deus e diante dos homens: 
devemos mantê-las por todos os meios possíveis, pois quem a 
abandona não poderá realizar plenamente nenhum bem, seja qual for 
(CAPELÃO, 2000, p. 285). 

 
Entendemos, com base na citação, que para Capelão o amor carnal deve ser 

substituído pelo amor fraterno, já que o amor entre ele e Deus é o mais representativo 

para o sustento da vida humana. Desse modo, não só ele mas os seus leitores 

vivenciariam o projeto divino, exortando à castidade e preservando o amor por Deus. 

Em todo caso, a obra torna-se ambígua e contraditória, já que o amor divino seria o 

mais significativo por não trazer as complexidades humanas, logo, o amor de Deus 

constituiria um amor perene e sem complicação. Segundo Nádia P. Ferreira, estudiosa 

contemporânea, no livro A teoria do amor, “[...] amar no amor cortês significa renunciar 

não ao amor, mas ao objeto amado. É nesse sentido que se pode dizer que o amor 

cortês ama o amor” (FERREIRA, 2004, p. 48).  Para ela, o objeto amoroso é sempre 

substituído por novos objetos amorosos, mas o amor jamais é suprido, sendo ele, 

então, o motivador para conquistar novos amantes.  

Depois da Idade Média, já na Idade Moderna, outro estudioso que se dedicou 

a pesquisar a complexidade do tema do amor foi o escritor Stendhal, em seu livro Do 

amor (2007). Na obra, as discussões sobre o sentimento amoroso são categorizadas 

como: amor paixão; amor gosto; amor físico e o amor vaidade. Essas espécies de 

categorias trazem em sua definição uma determinada lógica para as fases dos 

relacionamentos, mas trilham caminhos distintos.  No entanto, o amor paixão sempre 

é levado a um final gerado através da rotina e da melancolia. Ainda de acordo com 

Stendhal, há sempre novas classificações do amor criadas pelos amantes, suscitadas 

intimamente pelo processo da idealização.  

Para Stendhal (2007), esse artifício da fantasia faz parte da cristalização 

amorosa, em que os casais idealizam somente a perfeição do seu amante, 

esquecendo as fragilidades e imperfeições que são postas através dos primeiros 

passos da relação amorosa. Por essa razão, o amor é sempre dosado de muita 

esperança, incitado ao iniciar o relacionamento amoroso, porém é a partir disso que: 

“[...] a cabeça se perde [...] você o vê branco e o interpreta em favor de seu amor; um 
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instante depois você percebe que efetivamente ele era negro, e você ainda o vê como 

concludente em favor de seu amor” (STENDHAL, 2007, p. 30).  

Percebemos que, do mesmo modo que o amor nasce ele morre, basta um 

instante de percepção para o amante notar as distorções de sua imaginação para com 

a realidade representada. Desse modo, surgem as incertezas e as dúvidas de um 

relacionamento duradouro e de felicidade plena, uma vez que o indivíduo é levado a 

crer em uma perfeição idealizada do seu amante, sem perceber detalhes ainda não 

identificados, gerando sensações de desprezo, infelicidade e vazio. Desse modo, a 

ideia de uma relação imutável é invertida por esses sentimentos, fazendo com que o 

amante deseje novas relações amorosas, pois cada nova relação lhe dá satisfação 

plena por ser uma descoberta (Cf. STENDHAL, 2007).   

É nesse emaranhado de sentidos sobre o amor que Anthony Giddens, no livro 

A transformação da intimidade: sexualidade, amor & erotismo nas sociedades 

modernas (1993), desenvolve a ideia de amor relacionado às diversas ligações do 

homem na sociedade, envolvendo práticas históricas de relações com o outro e 

tomando diferentes caminhos em relação à temática, como: amor e casamento; 

homem e mulher; gênero; amor e sexo. Estas características trazem, em suma, 

abordagens sociais a respeito do amor, entrelaçadas nesse eixo o amor paixão e o 

amor romântico, sendo elementares para as discussões de relacionamentos 

amorosos.  

O amor paixão nasce em oposição à ideia de um amor romântico. No entanto, 

tentamos inicialmente, com base nas postulações de Giddens (1993), entender o 

conceito individual que há em cada um desses tipos de amor, para em seguida 

apontarmos as diferenças existentes entre eles. Essencialmente é necessário 

desfazer alguns conceitos sobre o amor apaixonado, já que desde sempre ele é 

amplamente confundido e interpretado como motivador das relações 

contratuais/casamentos, incitando os amantes a se unirem, e tendo como principal 

função social a formação de famílias. Além disso, essa ideia distorce os pretextos que 

são atribuídos ao amor paixão e, consequentemente, ao amor romântico, uma vez 

que, apesar de tratar-se do tema “amor”, essas duas espécies se distanciam na 

maneira em que são estabelecidas nos relacionamentos. Vejamos:  

 

O amor apaixonado é especificamente perturbador das relações 
pessoais, em um sentido semelhante ao do carisma; arranca o 
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indivíduo das atividades mundanas e gera uma propensão às opções 
radicais e aos sacrifícios. Por esta razão, encarado sob o ponto de 
vista da ordem e do dever sociais, ele é perigoso. Dificilmente 
surpreende que o amor apaixonado não tenha sido em parte alguma 
reconhecido como uma base necessária ou suficiente para o 
casamento, e na maior parte das culturas tem sido refratário a ele 
(GIDDENS, 1993, p. 48). 

 
 Notamos que o amor paixão tem sido aquele que confunde os sentidos dos 

amantes a ponto de arriscarem-se um pelo outro, sacrificando-se e entregando-se a 

novas possibilidades. Entendemos, também, que o amor apaixonado ignora as 

obrigações do dia a dia e tem ampla relação com os desejos sexuais. E, se pensarmos 

no casamento, esta categoria de amor, o amor paixão, foge das principais pretensões 

dos contratos sociais aos quais os amantes foram submetidos, em especial, o 

desprezo por novos prazeres, imposto obrigatoriamente pelo ato sacramentário 

(dimensão religiosa) e pelo próprio sentido do casamento. Por essa razão, o amor 

paixão nesse contexto, torna-se um inimigo.  De todo modo, o desejo e o prazer que 

fazem parte do amor paixão tendem a estar presentes no âmbito do casamento, mas, 

por outro lado, em culturas distintas, assim como pontuado por Giddens (1993), existe 

uma constante resistência a esse tipo de construção amorosa. É pertinente dizer que, 

por tais razões, o amor paixão torna-se elemento exterior aos casamentos que presam 

pelo companheirismo e a boa convivência, a fim de não afetar exclusivamente a 

relação e propor quase que um desligamento ao desejo carnal, por ser intimamente 

instável e perigoso.  

 Clássicos literários são exemplos do desencontro desses dois tipos de amor, 

como é o caso da história de Tristão e Isolda, obra surgida na Idade Média. De acordo 

com José Miguel Wisnik, no ensaio “A paixão dionisíaca em Tristão e Isolda” (2009), 

ao se referir à clássica história de amor, o mito “produziu uma longa trilha de 

influências na literatura amorosa” (WISNIK, 2009, p. 221).  Percebemos que, em 

diversas outras obras literárias, esse mito é intertextual ao grande dilema amor e 

morte, como no caso de A celestina (1988), obra do renascimento espanhol do final 

do século XV e início do século XVI, de autoria atribuída a Fernando de Rojas. Na 

obra A celestina, apesar da morte trágica dos amantes, o que sobressai é a 

intensidade da paixão às escondidas, fugindo das regras morais impostas pela 

sociedade da época, de que se relacionar, quaisquer que sejam as interações 

amorosas, só poderiam ser envoltos após o casamento. Por isso, a morte do casal, 

por questões banais, cessa o relacionamento que foi contrário à posição da sociedade 
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vigente, deixando subentendido que o real motivo da morte dos apaixonados tenha 

sido apenas o amor.  

 Retomemos, então, a história amorosa de Tristão e Isolda, e notemos que, 

aparentemente, foi a espera pelo seu objeto amoroso que matou Tristão, bem como 

o desespero pela paixão perdida sucumbe à vida da amante Isolda, e não um simples 

suspiro. É esse desesperar-se pelo objeto amoroso, presente nos dois amantes, que 

motiva o ardor carnal na história amorosa e não a concretização do casamento, uma 

vez que “o princípio da paixão [entre Tristão e Isolda] se opõe ao do matrimônio” 

(WINISK, 2009, p. 253). É então mais instigante para o relacionamento do casal a 

constante procura pelo outro, bem como a conquista diária que se dá às escondidas. 

Desse modo, essas relações amorosas se filiam ao amor paixão, discutido por 

Giddens, pois segundo o autor o amor paixão “[...] tem sido sempre libertador, mas 

apenas no sentido de gerar uma quebra de rotina e do dever” (GIDDENS, 1993, p. 

50). Compreendemos, pois, que esta categoria de amor se opõe à rotina gerada por 

relacionamentos concretizados. Por isso, o amor paixão é libertador e aventureiro, 

buscando sempre por novidade e se desprendendo de objetos amorosos já 

conquistados.  

 Em contraste com o amor paixão, o amor romântico, instituído no 

Romantismo, deixa as suas primeiras marcas em meados do século XVIII. No Brasil, 

o Romantismo é envolto pelo sentimentalismo, pessimismo, nacionalismo e pelas 

subjetividades que estão entrelaçados aos relacionamentos amorosos instituídos 

nesta época, entre outras características que são marcas desse movimento. De 

acordo com Karin Volobuef, em Frestas e arestas: a prosa de Ficção do Romantismo 

na Alemanha e no Brasil (1999), ao se referir ao sentimento amoroso na época do 

romantismo brasileiro: 

 

 

O grande peso conferido pelo romancista romântico à paixão, ao amor, 
aos sentimentos e às emoções [...] acentua de tal modo o indivíduo 
que, como já apontaram diversos críticos, cria um elemento 
fundamental de diferenciação para com o realismo propriamente dito 
(VOLOBUEF, 1999, p. 242).  

 
 Por isso que, neste período, os autores exaltavam os diversos sentimentos, 

dentre eles o amoroso, mas sempre correspondendo à ideia de amor vigente da 

época. Podemos então enfatizar a questão do casamento, vínculo construído através 
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de interesses políticos e econômicos, motivado quase sempre pelos pais das jovens 

moças, a fim de conseguir prestígio e renome, e que foi marca dos relacionamentos 

amorosos, ou seja, o amor como uma instituição social.   

 Entendemos, portanto, que este enlace matrimonial se filia à ideia de amor 

romântico discutido por Giddens (1993), em especial, ao conceito de um amor por 

conveniência, caso este vivenciado na obra Senhora (1875), de José de Alencar. De 

acordo com o autor, apesar de, aparentemente, o amor romântico incorporar alguns 

elementos do amor paixão, a sua maneira concreta de se realizar apresenta-se de 

forma distinta, tomando em seus princípios a ideia de um amor sublime, oposto ao 

ardor sexual que é marca do amor apaixonado. É imprescindível complementar que, 

no âmbito do amor romântico, o desejo sexual é amplamente substituído pelo cuidado 

à família, à casa e aos negócios, elementos incorporados na relação amorosa. 

Entretanto, o amor romântico tem em suas raízes “o amor à primeira vista”, por isso 

não extingue completamente o desejo carnal, mas tende a separar as “compulsões 

sexuais/eróticas do amor apaixonado” (GIDDENS, 1993, p. 51). 

 Ademais, o amor romântico influenciou no comportamento feminino e nos 

espaços habitados por elas, sendo observadas como donas de casa e cuidadoras dos 

filhos. Podemos perceber isso a partir das discussões de Giddens quando menciona 

o surgimento da ideia do amor romântico:  

  

O surgimento da ideia do amor romântico tem de ser compreendido 
em relação a vários conjuntos de influências que afetaram as mulheres 
a partir do final do século XVIII. Um deles foi a criação do lar, já 
referido. Um segundo foi a modificação nas relações entre pais e 
filhos; um terceiro, o que alguns chamaram de “a invenção da 
maternidade”. No que dizia respeito à situação das mulheres, todos 
eles estavam muito intimamente integrados (GIDDENS, 1993, p. 52- 
53). 

 
 Desse modo, o amor romântico resultou na realização do casamento e, como 

consequência, inegavelmente, todas as obrigações dentro das acomodações da casa 

foram assumidas pela mulher, destacando-a como uma figura submissa a essa 

realidade matrimonial. Por conseguinte, propagou-se a ideia de uma mulher 

subordinada à casa e aos filhos, distante do convívio social e coexistindo diariamente 

com a rotina. Enquanto o homem vive sua vida longe do ambiente doméstico e, 

sobretudo, mantendo relações prazerosas fora do casamento.  
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 Em nível comparativo, o amor paixão não atende aos pré-requisitos impostos 

pela sociedade desde o século XVIII, cabendo ao amor romântico aderir às 

convenções sociais de família e negócio. Nos dois tipos de amor imperam distintos 

caminhos: o amor romântico que preza por uma “história compartilhada” e o amor 

paixão que visa à satisfação erótica dos desejos. Entretanto, notamos que o amor 

paixão também está presente nas construções do amor romântico, mas não com a 

mesma finalidade, em razão do próprio sentido social do amor romântico que resulta 

na formação de famílias e deixa em segundo plano as sensações de prazeres.  

 

 

2.2 O AMOR EROS NO VIÉS CONTEMPORÂNEO 

 

 

 Podemos perceber que a concepção do amor toma novas tonicidades, ao 

passo que o homem muda em decorrência do meio social. No viés contemporâneo, 

as concepções do amor, apesar das diferenças, dialogam em um sentido comum: o 

amor Eros é conflituoso, por desejar sempre novos objetos amorosos que trazem em 

si marcas de imperfeições e não de completudes.  

 Ainda sobre essa complexidade de definição do amor e as suas nuances 

relacionadas ao homem, em ligação com a sociedade, o filósofo Edgar Morin, em seu 

livro Amor, poesia, sabedoria (2005), discorre sobre o amor e seus renascimentos. De 

acordo com o filósofo, “o amor implica a regeneração permanente do amor nascente” 

(MORIN, 2005, p. 24), embasado na ideia de que, da mesma forma que o amor nasce 

e se constitui na vida dos homens, ele sofre com as consequências da monotonia e 

da própria desintegração. No entanto, assim como em outros setores da vida, o 

homem busca em si maneiras de conquistar seus objetivos, seria então o processo 

do rejuvenescimento. Para Morin (2005, p. 24), “vivemos utilizando o processo de 

nossa decomposição para nos rejuvenescer, até o momento em que isso não é mais 

possível. Acontece o mesmo com o amor, que só vive renascendo incessantemente”. 

Com isso, para o filósofo, o amor imbuído do processo de decomposição, após os 

diversos procedimentos de renascimento, também é contido. De todo modo, o 

sentimento amoroso em si não é finalizado em razão de sua própria composição, logo, 

finaliza-se o objeto amoroso e não o sentimento. É a partir disso que se justifica a 

constante procura por novos amores, sendo uma das motivações humanas.   
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 De acordo com Júlia Kristeva, em Histórias de amor (1988), o amor é 

compreendido sob o aspecto da metamorfose, visto que ele renasce a cada 

experiência amorosa. Ademais, por essa inconstância da temática amorosa, o amor 

faz-se louco sem absolutamente prestígio com qualquer objeto amoroso. 

Percebemos, então, que é o próprio amor a encerrar o ciclo vicioso da loucura da 

paixão, impedindo que o amante se sacrifique por ele, ou até mesmo, o sacrifique. A 

partir disso, para Kristeva (1988, p. 23), o amor assume diversas tipologias, sendo 

elas “[...] amor choque, amor loucura, amor incomensurável, amor ardência [...]”, uma 

mescla de sensações que são visceralmente criadas a partir dos diversos efeitos da 

paixão.  

 Destarte, o início do relacionamento é motivado pela loucura pulsante do 

amante, ao descobrir o objeto amoroso, tendo em vista que é a procura para 

desvendar como o amante se constitui que motiva a relação. Do mesmo modo, todas 

as nossas expectativas podem ser descontruídas na medida em que o amado se 

apresenta como é. Assim, o amor, “[...] no plano do indivíduo, [é] essa revolução 

súbita, esse cataclismo irremediável, de que só é possível falar em posterioridade” 

(KRISTEVA, 1988, p. 24). É com a descoberta do “verdadeiro” objeto amoroso que 

surgem as incertezas e as dúvidas geradas após o ardor principiante da relação 

amorosa. Outrossim, é a fragilidade do amante nos primeiros passos do 

relacionamento, pondo em risco a própria vida ao dedicar-se inteiramente ao outro, 

renegando possíveis objetos amorosos e aceitando “perder-se no outro, pelo outro” 

(KRISTEVA, 1988, p. 25). 

 Nos séculos XX e XXI, o amor é marcado pela urgência e a rapidez na 

realização dos relacionamentos amorosos. Para Cristina Nehring, no livro Em defesa 

do amor: 

 

o acesso à internet, às notícias mais recentes, às perseguições em 
autoestradas em tempo real, à entrega de pizzas 24 horas, à 
satisfação erótica instantânea, a conhecidos e a colegas de trabalho e 
amigos onde quer que estejam no mundo e a qualquer hora (2012, p. 
109). 

 
 Gera nos sujeitos a ausência, sensação que faz com que os homens se sintam 

solitários e infelizes. Tendo em vista que não há mais uma maneira de manter o amor, 

existe apenas um caminho sem intensidades. Assim, tudo deve ser breve e de fácil 

acesso. 
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 Diante dessa realidade, o sociólogo Zygmunt Bauman, em O amor líquido 

(2004), conceituou as relações amorosas neste novo contexto. Logo, a 

contemporaneidade torna-se a época em que o desejo é amplamente substituído pelo 

impulso da sensação de completude e pelas relações rápidas, gerando o peso da 

solidão, do vazio e da ausência. Todas essas sensações refletem a complexidade do 

amor na sociedade contemporânea e estão presentes em diversas obras literárias. 

Para o autor, a relação amorosa resulta em uma constante semelhança à solidão, que 

é criada por uma possível perda do amante: “a solidão produz insegurança – mas o 

relacionamento não parece fazer outra coisa. Numa relação, você pode sentir-se tão 

inseguro quanto sem ela, ou até pior. Só mudam os nomes que você dá à ansiedade” 

(BAUMAN, 2004, p. 30).  

 Sem dúvidas, a sensação de solidão é decorrente de uma somatória de 

sentidos, em que o amante é submetido quase por imposição social, ao se relacionar 

com o outro e perceber a possibilidade de perda. De acordo com o autor, a 

instabilidade da sociedade atual é a matriz da insegurança e a solidão é apenas um 

dos sentimentos gerados pela própria sociedade que se liga aos relacionamentos 

urgentes e sem nenhuma durabilidade.  

 Todas essas sensações são geradas pelo processo de impulso consumista 

que o homem assume nessa nova ideia de se relacionar, uma vez que, segundo 

Bauman (2004), assim como o excesso de consumo capitalista tem sido as relações 

amorosas, abundantes e fugazes. Sempre voltadas para o impulso, para a 

emergência de ter o amante. Diante disso, não é mais necessário planejar diariamente 

prolongadas táticas de cortejo ou táticas de conquista quase que imutáveis 

propagadas ao longo de séculos, visto que não é a experiência que faz com que 

seduza o amante e nem as suas habilidades, mas o desapego ao objeto amoroso, em 

suma, um relacionamento descartável. Nessa ligação entre relações amorosas e 

mercadoria, Bauman afirma que: 

 

Consideradas defeituosas ou não “plenamente satisfatórias”, as 
mercadorias podem ser trocadas por outras, as quais se espera que 
agradem mais, mesmo que não haja um serviço de atendimento ao 
cliente e que a transação não inclua a garantia de devolução do 
dinheiro. Mas, ainda que cumpram o que delas se espera, não se 
imagina que permaneçam em uso por muito tempo. Afinal, 
automóveis, computadores ou telefones celulares perfeitamente 
usáveis, em bom estado e em condições de funcionamento 
satisfatórias são considerados, sem remorso, como um monte de lixo 
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no instante em que “novas e aperfeiçoadas versões” aparecem nas 
lojas e se tornam o assunto do momento. Alguma razão para que as 
parcerias sejam consideradas uma exceção à regra? (BAUMAN, 2004, 
p. 28).    

 

Compreendemos, com base na citação, que as relações são amplamente 

ligadas às ações do mercado. Estabelecendo uma analogia, podemos pensar nos 

“produtos” que são ultrapassados com a constante recorrência de novas invenções, 

fazendo o homem, impulsivamente, querer o que há de novo e esquecer o antigo 

“produto” mesmo que ele ainda seja relativamente moderno. Do mesmo modo, são as 

relações amorosas. Essa forma de se relacionar é o que Bauman (2004) intitula por 

“relações de bolso”, uma vez que não tem como foco manter o relacionamento 

amoroso, nem tampouco se apaixonar, mas claramente ter algo passageiro e sem 

remorso. Por essa razão, as histórias de “amor à primeira vista” são amplamente 

banalizadas, o que importa para essas relações é a saciedade do desejo, bem como 

de levar o amante ao delírio e ao prazer momentâneo.  

Dessa maneira, a geração das declarações de “eu te amo” sobrevivem em 

uma época desconecta da atual, de acordo com Roland Barthes em Fragmentos de 

um discurso amoroso (2007), após os primeiros passos das declarações de amor esse 

enunciado passa a ser quase insignificante. Acreditamos, pois, que a recorrência 

sucessiva dessa frase, na fase contemporânea, não gera motivações que 

anteriormente eram alcançadas e que foram símbolo de amor sublime. Atualmente, o 

que se sobrepõe são as constantes “ambiguidades e contradições que levaram o 

século XX / [XXI] a celebrar a revolução sexual, a igualdade de gêneros e a falência 

do modelo familiar tradicional”, conforme pontua Rosa Amanda Strausz (2013, p. 10). 

Entre os vários contos que abarcam essa temática destacamos “Emanuel”, de Lygia 

Fagundes Telles; “História de amor em cartas”, de Carlos Drummond de Andrade e 

“Anotações sobre um amor urbano”, de Caio Fernando Abreu.  Essas narrativas não 

prezam pela construção amorosa tradicional e arcaica do “eu te amo”, mas visam a 

complexidade humana da solidão, do desencontro, dentre outros traços recorrentes 

na literatura atual. 

Para Maria Aparecida da Costa (2015), no livro A paz tensa da chama fugaz: 

a configuração do amor no romance contemporâneo, Lygia Fagundes Telles e Lídia 

Jorge, a ênfase da literatura contemporânea é a fragmentação dos relacionamentos 

amorosos, sobretudo, a morte e o vazio gerados através dessas relações urgentes 

como marcas da contemporaneidade. De acordo com a estudiosa, “o amor encontra-
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se destronado social e simbolicamente e nas relações amorosas imperam a imagem 

da catástrofe, do vazio geral e da eterna busca por um amor [...]” (COSTA, 2015, p. 

44). Pensar, então, em textos literários que envolvam relacionamentos amorosos é ter 

como foco as relações complexas da sociedade que comungam intrinsecamente a 

construção dos relacionamentos. É por isso que, segundo Costa (2015), a 

complexidade da sociedade e do homem fazem com que o tema do amor na literatura 

seja mantido até os dias atuais, porém não se subtende que a recorrência da temática 

do amor seja envolta de enredos tradicionais, mas que trazem em sua estrutura as 

razões humanas de se relacionar com o outro, sobretudo as incompletudes do homem 

como as incertezas, o vazio e a morte.   

Podemos notar que não há como dissociar o amor da literatura. Uma vez que 

na literatura as inquietudes humanas também se fazem presentes nas ações das 

personagens e nos desenvolvimentos dos variados enredos, que independem dos 

gêneros literários, sejam eles contos ou romances. Desse modo, as narrativas se 

estruturam de uma forma que dialogam com o que a sociedade vivencia e, assim, não 

trilham um caminho linear e puramente tradicional, uma vez que os relacionamentos 

instituídos na literatura contemporânea não focam a sublimação de um amor, mas 

carregam em si inconstâncias amorosas que têm relação com a própria sociedade. 

Para Ana Maria Machado (2009), no livro Amor em texto, amor em contexto (2009), 

as narrativas se deixam envolver nessa complicação do amor e do homem, pois 

trazem a complexidade dos dois temas. E, com isso, se torna normal um personagem 

iniciar um relacionamento e ao longo do percurso da narrativa haver subitamente 

substituições do objeto amoroso.  

Em vista dos argumentos apresentados, tentar definir o amor é enveredar por 

esse trajeto teórico, com o foco em suas várias concepções aderidas ao longo das 

civilizações, bem como compreender que, apesar de ser um tema humano, o amor 

não se lança sozinho na literatura. Ele nasce a partir do complexo ato de conviver com 

o outro em sociedade, desse emaranhado vai gerando narrativas intensas e que 

apontam as diversas fases históricas. Além disso, o amor tem fortes relações com 

outras sensações que estão inseridas na relação amorosa, caso este do desejo. 

Pensando nisso, o nosso próximo tópico discutirá as relações entre o sentimento 

amoroso e o desejo.  
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2.3 O SENTIMENTO AMOROSO E O DESEJO: APROXIMAÇÕES E CONTRASTES 

 

 

 O amor Eros e o desejo são irmãos, assim afirma Bauman (2004) em sua obra 

Amor líquido. Mesmo que eles não sejam idênticos e possuam diferenças em seus 

conceitos, estão presentes na relação amorosa, nas múltiplas sensações dos 

amantes. É pensando nessa concepção, que tratamos aqui do sentimento amoroso e 

do desejo, discutindo algumas aproximações e alguns contrastes a partir do viés 

filosófico e sociológico, bem como do viés psicanalítico, com as discussões de 

Kristeva (1988).  

É válido lembrar que o desejo, de acordo com Paz (1994), é um estado de 

ânimo, assim como o ciúme, o gozo, a decepção, a felicidade efêmera, ou seja, são 

emoções suscitadas no amante. Percebemos que em Noll essas sensações, dentro 

das relações amorosas, são constituídas de modo complexo, envoltas de 

subjetividades e expostas através de personagens que divagam em recordações 

fatigantes que, por vezes, estimulam a criação de expectativas quanto ao resultado 

dessas afeições.  

 O desejo, a partir das discussões de Bauman (2004), pode apresentar para 

nós duas faces: uma da incompletude e a outra do consumo imediato. Quando o autor 

discute sobre o desejo a partir do viés da incompletude, ele menciona o desejo do 

homem em ser feliz nas suas relações amorosas, afirmando que ele vive a busca de 

uma identidade sexual, ou seja, vive infinitas descobertas que o fazem permanecer 

incompleto e inseguro:  

 

O que importa é se cabe ao homo sexualis determinar (descobrir ou 
inventar) qual (ou quais) das múltiplas identidades sexuais melhor se 
ajusta a ele ou ela, ou se, tal como o homo sapiens no caso da 
‘comunidade de nascimento’, ele ou ela está destinado(a) a abraçar 
esse destino e viver sua vida de uma forma que transforme uma sina 
inalterável numa vocação pessoal [...] o homo sexualis está 
condenado a permanecer para sempre incompleto e irrealizado 
(BAUMAN, 2004, p. 74 – 75) 

 
Essas descobertas do homem que vive ativamente a sexualidade se 

relacionam à identidade e à cultura de todos os sujeitos, pois são definidas por 

Bauman (2004, p. 75) como “líquidos ambientes modernos”, isto é, a liquidez das 

definições do sujeito com a sua identidade e com a sua cultura, bem como com as 

relações amorosas, em nossa época, resultam em incompletudes humanas. Desse 
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modo, o homem se descobre, inventa, reinventa, se ajusta e assume variadas 

posturas amorosas e sociais por estar imerso às incertezas do mundo pós-moderno.    

 Além disso, Bauman (2004) discute sobre as convenções sociais como, por 

exemplo, o casamento, que é uma aceitação dos amantes, o consentimento de 

viverem unidos por um determinado tempo, ou seja, não é resultado de uma felicidade 

duradoura. Essas convenções, apesar de aparentarem uma certa rigidez, serem 

invariáveis, são afrontadas pelo “fantasma da insegurança” (BAUMAN, 2004, p. 73). 

Podemos, então, compreender que as restrições impostas ao homem pela sociedade, 

através dessas convenções, são dribladas pelo próprio homem quando busca se 

satisfazer, quando luta pela felicidade e quando vai em busca do que falta na relação 

amorosa, aquilo que o deixe temporariamente satisfeito. Para isso, os sujeitos usam 

de estratégias a fim de se sentirem completos como as criações do ménage à trois, 

ménage à quatre, discutidos por Bauman (2004).  

Quanto a isso, o sociólogo apresenta questionamentos sobre os prazeres 

momentâneos, que se expõem como fantasmas nos casamentos: 

 

Mas será que elas defendem o homo sexualis de si mesmo? Será que 
os anseios irrealizados, as frustações amorosas, os temores de ficar 
só e de se ferir, a hipocrisia e a culpa são deixados para trás depois 
de uma visita ao clube? Será possível encontrar lá a intimidade, a 
alegria, a ternura, a afeição e o amor? Bem, o visitante pode dizer de 
boa-fé: isto é sexo, seu estúpido -  não tem nada a ver com nada disso. 
Mas se ele ou ela estiver certo (a), será que o sexo em si é importante? 
Ou que, seguindo Sigusch, se a substância da atividade sexual é a 
obtenção do prazer instantâneo, ‘então o mais importante não é o que 
se faz, mas simplesmente que aconteça’ (BAUMAN, 2004, p. 73)  
 

Inferimos, então, que nesta concepção, o homem busca sempre aquilo que 

falta para chegar a sua satisfação. A sua ansiedade e insegurança o levam a criar 

sempre novas identidades e códigos sexuais para se manter ativo e não inerte. Logo, 

o desejo pode ser discutido pelo viés da incompletude, daquilo que falta no sujeito ou 

daquilo que ele quer viver momentaneamente, na tentativa de se sentir realizado. A 

soma de novos prazeres, que burlam os contratos sociais, é resultado de uma busca 

interminável pela descoberta da intimidade individual de cada sujeito. É a cada 

parceiro ou parceira que o homem tenta se reinventar, buscando uma perfeição que, 

por vezes, é subjetiva e irrealizável. 

Quanto ao viés do consumo imediato, podemos notar que as discussões do 

desejo que falta e do desejo como consumo estão relacionadas pela união sexual 
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temporária que os sujeitos vivem e que Bauman (2004, p. 71) intitula como episódios: 

“a união sexual é de curta duração – na vida dos parceiros, é um episódio”. 

Compreendemos que o homem tanto busca algo que o deixe saciado enquanto 

homem sexualmente ativo, como também vive o consumo, o impulso pela satisfação 

com vários objetos amorosos, com cada relação temporária ou com investimentos 

descartáveis. 

Nesta concepção, os sentimentos amorosos e o desejo estão relacionados ao 

consumo não pela falta, mas pelo impulso. Para Bauman (2004, p. 69), “A vida 

consumista favorece a leveza e a velocidade. E também a novidade e a variedade que 

elas promovem e facilitam. É a rotatividade, não o volume de compras, que mede o 

sucesso na vida do homo consumens.” Dessa forma, a vida amorosa é movida por 

consumidores que querem apenas o prazer sexual, que não visam à continuidade da 

relação amorosa, mas que anseiam sempre por novos objetos, com o intuito de 

investir sem ilusões de contratos sociais, filhos, ou amor para toda a vida.  

Com isso, entendemos que tanto o desejo como falta quanto o desejo por 

impulso estão relacionados, nesta concepção de Bauman (2004), e se ligam ao 

sentimento amoroso. É, pois, a busca pela felicidade amorosa que faz com que o 

homem tente enxergar outras possibilidades de laços afetivos, usando o impulso e o 

vazio existencial que existem nele para buscar sempre novos parceiros amorosos. 

Logo, o desejo é uma busca inalcançável, é uma falta, como também é a vontade de 

consumir e ingerir. 

Retomamos, então, à obra O Banquete, de Platão (2012), para compreender 

como o desejo é apresentado em um dos textos mais clássicos da literatura ocidental. 

É importante saber, antes disso, que os discursos proferidos em O Banquete remetem 

ao mito do amor Eros, mas que também se relacionam aos debates sobre o desejo, 

uma vez que tanto o amor quanto o desejo são sensações das relações amorosas e 

são relacionadas, na obra, em cada um dos discursos que a compõem. Além disso, 

sabemos que, historicamente, esses sentimentos fazem parte dos sacrifícios e das 

punições que a civilização ocidental reservou aos relacionamentos amorosos, ou seja, 

ao desejo carnal, que iniciaram antes de Cristo. 
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Na obra, especificamente no discurso de Aristófanes, observamos como 

deveriam ser as adorações ao Amor Eros e, em consequência disso, se discute sobre 

o desejo ao explicar como eram os seres andróginos1: 

 

Em primeiro lugar, havia três tipos de seres humanos e não apenas os 
dois, macho e fêmea, que existem na atualidade; havia também um 
terceiro tipo, que possuía em si porções iguais dos outros dois – tipo 
do qual sobrevive o nome, embora ele próprio haja desaparecido [...] 
cada indivíduo possuía quatro braços e quatro pernas combinando; 
dois rostos exatamente semelhantes sobre um pescoço cilíndrico. 
Entre os dois rostos posicionados em lados opostos havia uma cabeça 
com quatro orelhas. Havia duas genitálias e todas as demais partes, 
como podeis imaginar, nessa proporção. [Esse indivíduo] andava 
ereto, como hoje, em qualquer direção que desejasse; e quando se 
dispunha a correr, movia-se como nossos acrobatas, girando 
repentinamente com as pernas efetuando um volteio na reta; somente 
naquela época tinham oito membros que lhes davam suporte e lhes 
possibilitavam uma rápida aceleração circular (PLATÃO, 2012, p. 50).  

  

Apesar de não ser tão explícito, Aristófanes inicia a sua fala tentando 

demostrar aos seus interlocutores que devemos ser gratos aos deuses, àqueles que 

nos deram órgãos e forças para sermos quem somos, expondo, então, como eram os 

andróginos. No entanto, é nessa linha de pensamento que ele apresenta o motivo do 

desejo humano por uma parte que falta, quando expõe a decisão dos deuses sobre a 

vida dos andróginos, que eram seres dotados de força, inteligência e outras virtudes, 

mas que conspiraram contra os deuses: 

 

Isso levou Zeus e outros deuses a se reunirem em conselho e 
discutirem que medida tomar [...] finalmente, Zeus, congregando toda 
a sua inteligência, falou: ‘Penso que tenho um plano que, sem 
determinar a cessação da existência do ser humano, dará fim à sua 
iniquidade através de uma redução de sua força. Proponho que 
cortemos cada um deles em dois, de modo que ao mesmo tempo que 
os enfraqueceremos, os tornaremos mais úteis em função de sua 
multiplicação; andarão eretos sobre duas pernas [...] cada metade 
passou a sentir falta de sua outra metade, no desejo de reintegrá-la, e 
assim enlaçavam-se com seus braços, nesses amplexos, ansiando 
por serem unidos [....] Portanto, cada um de nós não passa de uma 
metade que combina de um ser humano inteiro [...] (PLATÃO, 2012, 
p. 51–54).   

 
Podemos notar que o desejo é discutido nesse viés como falta, pois parte do 

princípio de que todos os seremos humanos têm um outro fragmento separado de si. 

                                                           
1 homem-mulher 
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Dessa forma, todo sujeito busca incansavelmente essa sua outra metade  para se 

sentir feliz e completo. Logo, a partir desse fragmento da obra, deduzimos que o 

sentimento amoroso e o desejo também estão entrelaçados, pois o resultado dessa 

busca é a possibilidade de encontrar um amor, a parte que falta, na tentativa de ser 

apenas um: 

 

Ora, quando um deles, quer seja um amante de rapazes, quer seja 
uma amante de qualquer outra ordem, acontece de encontrar sua 
própria metade, os dois parceiros são maravilhosamente tocados pela 
amizade, a intimidade e o amor sexual, sendo dificilmente convencidos 
a se separarem, mesmo que seja por um momento (PLATÃO, 2012, 
p. 56). 

 
Percebemos, portanto, que a felicidade humana está na possibilidade de 

encontrar o gozo de uma vida plena, presente no objeto amoroso, independente do 

sexo biológico e de qualquer outra razão, tanto o amor quanto o desejo se fundem 

nessa busca humana de ser feliz.   

Além disso, quanto ao amor e o desejo, Kristeva (1988), em diálogo com o 

discurso de Fedro, de O Banquete, discute que: 

 

Eros é essencialmente o desejo do que falta a este homem. Tendo 
explicado que amor é amor por alguma coisa [...] Sócrates precisa que, 
em amor como no desejo, o objeto é, para aquele que o experimenta, 
‘algo que ele próprio não possui, algo que ele próprio não é, algo de 
que ele está despojado’ (KRISTEVA, 1988, p. 85). 

 
 Compreendemos, então, que essa proposta dialoga com a concepção dos 

desejos como uma falta que emerge na subjetividade do homem, instigando-o a 

procurar objetos amorosos capazes de preencher o vazio interior, assim, também, é 

o amor Eros. Se pensarmos na obra O cego e a dançarina (1980), as personagens 

procuram preencher os seus vazios, objetos amorosos que supram a necessidade de 

outros desejos existenciais, como um casamento bem-sucedido, uma família 

respeitável, um emprego gerador de lucros e uma vida sem opressões machistas, 

entre outras possibilidades que magnifiquem os desejos dessas personagens.  

A partir do corpo teórico elencado para essa pesquisa, notamos que os 

diálogos sobre o amor e o desejo, em sua grande maioria, dissertam sobre esses 

sentimentos como uma falta presente no homem, partindo, inclusive, da antiguidade 

greco-latina para justificar a constante busca de completude amorosa. Há, portanto, 

uma aproximação entre o sentimento amoroso e as discussões sobre o desejo. No 
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entanto, se pensarmos nos pressupostos de Bauman (2012), o desejo também pode 

ser discutido pelo viés do consumo, que não representa uma falta, mas uma vontade 

de ter momentaneamente vários objetos amorosos, apresentando, então, um 

contraste entre as discussões sobre amor e desejo. 

Por essa razão, no próximo capítulo, acreditamos ser pertinente discutir sobre 

os traços estilísticos de João Gilberto Noll, especialmente para conhecer o trajeto do 

autor no meio literário. Além disso, interessa-nos observar elementos tais como: o 

desejo, o corpo, a errância, o anonimato das personagens e outras características do 

estilo nolliano presentes em artigos, dissertações e teses que dialogam com as nossas 

buscas elencadas neste trabalho.  
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3  JOÃO GILBERTO NOLL: VIDA, OBRA E CRÍTICA          

 

Escrever talvez seja como pintar uma tela. Assim 
como as imagens existem nas paisagens ou nas 
mentes imaginantes, as palavras também estão 
soltas, pairam diante de nossos olhares, mas, por 
uma inspiração ou uma vocação, reorganizamo-
las de uma outra forma dando-lhes vida e 
encantamento. A escrita reúne tudo o que vimos 
e ouvimos e nos permite esboçar, através de 
nossas leituras ou viagens do olhar, jardins 
repletos de aromas e cores sensualizando o 
pensamento, misturando as tintas do que aparece 
na realidade de maneira harmônica e conflitual. 
(SILVA, O romance da vida social, 2005). 

 

 

A escrita de Noll apresenta traços de sua ousadia com a literatura 

contemporânea, com personagens conflitantes e com enredos que demarcam o seu 

estilo singular, dando vez às constantes transformações de sujeitos inquietos e 

bastante subjetivos. Em meio a essas particularidades, as relações amorosas são 

entrelaçadas às experimentações do autor com o texto literário, dialogando com os 

conflitos sociais e expondo cruamente a fragilidade dos laços humanos.   

Sendo assim, este capítulo é dedicado à discussão sobre o escritor João 

Gilberto Noll, bem como a apresentação e comentários de algumas obras do autor. 

Além disso, selecionamos artigos, dissertações e teses para realizarmos 

apontamentos acerca da fortuna crítica do escritor. É pertinente dizer que não 

escolhemos todas as pesquisas sobre as obras de Noll, pensando nos propósitos 

desse trabalho, que tem como foco as relações amorosas na obra O cego e a 

dançarina (1980) e, por essa razão, principalmente no que se refere à viabilidade 

metodológica, dialogaremos com as pesquisas que direcionam à discussão para as 

relações amorosas alusivas ao amor Eros nos contos aqui analisados.    

 

3.1 NOLL EM PROSA  

 

João Gilberto Noll nasceu em Porto Alegre (RS), em 1946, se formou em 

Letras pela Faculdade de Norte Dame, em 1979, e faleceu em 2017 na mesma cidade 

que nasceu. A sua vida foi bastante movimentada, contato com muita literatura, 

prêmios e descobertas, porém antes de ser reconhecido nacionalmente o escritor 



36 
 

atuou como jornalista, escrevendo sobre literatura e outras artes nos jornais Última 

hora e Folha da manhã, na cidade do Rio de Janeiro. Essas vivências jornalísticas 

influenciaram na continuidade do trabalho com a literatura, incentivando-o a publicar 

seus contos na Folha de São Paulo e no Correio Braziliense. 

O início de sua trajetória literária acontece com a publicação da obra O cego 

e a dançarina (1980), que lhe rendeu o prêmio Jabuti e, como pontua Galvão (2005), 

a sua inserção no meio dos grandes nomes da literatura brasileira que se deu devido 

aos posicionamentos da crítica em relação à sua forma de escrever, característica 

evidenciada em sua primeira obra. Assim, Noll expõe no livro as faces cruas de um 

Brasil em constante fragmentação, com foco nas desventuras das grandes metrópoles 

e de personagens que vivem seus vazios.  

Alguns críticos como, por exemplo, Luiz Costa Lima (1983), enquadra a 

primeira obra de Noll aos novos moldes da narrativa de 1970. Segundo o pesquisador, 

a vertente a que se filia a obra de Noll é a que “[...] implica um questionamento de si 

e de seus valores da posição do intelectual diante do arbítrio, da legalização da tortura 

e da morte por motivos políticos” (LIMA, 1983, p. 211). Ou seja, a primeira obra de 

Noll envolve as experiências políticas através das personagens e dos enredos que 

são construídos nos contos, bem como envoltos das diversidades temáticas que nem 

sempre deixam em evidência o caráter político do Brasil, mas que reforçam a 

fragmentação dos relacionamentos humanos e sociais. É pertinente destacar que, 

segundo Lima (1983), outros autores se alinharam a essa vertente, como: Murilo 

Rubião, Silviano Santiago, Caio Fernando Abreu, Ignácio de Loyola Brandão, entre 

outros. 

Conforme o professor e pesquisador Paulo César Garcia: 

 

A produção literária de Noll inicia nos anos 80 do século XX, em um 
período de movimentos de embate contra o regime militar e 
atravessado por olhares sequiosos para segmentar a abertura 
democrática no Brasil. À primeira vista, a sua ficção não envereda 
nenhum engajamento voltado para essas vozes que ecoaram na 
escrita das obras da literatura brasileiras durante o império da tortura 
do regime imposto, apresentando ‘“a literatura do eu’, dos 
depoimentos, das memórias, da poesia biográfico-geracional”, como 
se refere Sussekind (2004, p. 72). Nos registros de uma vida passada 
a limpo, na escrita dos grandes escritores brasileiros, observa-se que 
a realidade dessa época, transposta em texto, vai se convertendo não 
somente como espetáculo de uma estética do pavor e do medo, que 
ronda os passos do criador e da criatura, como se mostra com 
propriedade por um tom mais vivaz, verdadeiro, silencioso e 
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imponente contra a exclusão de tudo que importava ao pensamento 
reducionista (GARCIA, 2008, p. 4). 
 

Podemos notar, segundo o professor, que Noll dá voz a realidades da época, 

como o regime militar, transmitindo as sensações do período ardiloso vivenciado no 

país, principalmente, para nós, a exclusão e o pavor transmitidos nas subjetividades 

das primeiras personagens nollianas. Por essa razão, que as obras de João Gilberto 

Noll passaram a fazer parte da tendência que põe em xeque a narrativa tradicional, 

“estilhaçando-a, manejando a intertextualidade, a colagem e a montagem, em certos 

casos até recorrendo à ilustração” (GALVÃO, 2005, p. 77).  As propostas das obras 

dessa tendência consistem em uma desconstrução narrativa, gerando sempre novas 

particularidades em cada obra, que se moldam, conforme podemos perceber nos 

romances e livros de contos que foram publicados pelo autor. 

Após a publicação de seu primeiro livro, o autor escreveu 18 obras entre 

romances e contos. Em A fúria do corpo (1981), seu primeiro romance, Noll apresenta 

um narrador-personagem angustiado e sem identificação, que não se nomeia, mas 

que atribui nome a sua companheira, Afrodite, enfocando o tema das relações 

amorosas. Segundo Garcia, 

 

Tanto o protagonista, como Afrodite, são extraviados nos 
experimentos com o corpo, são vistos na travessia e, em circunstância 
alheias, as horas extras se fazem distantes da companheira de viagem 
pelas ruas de Copacabana, onde se revela a peraltice do personagem 
com homens, o que enaltece o acontecer, na rua, dos flagrantes de 

fúria do prazer (2008, p. 4). 
 

Neste primeiro romance, Noll traz marcas recorrentes em todas as obras, que 

são as personagens sem identificação, vivendo em seus submundos e interditos 

sociais. É o corpo, as relações amorosas avulsas e descompromissadas, a vida sexual 

ativa e não passiva, que avigoram o furor do seu primeiro romance. Além disso, já traz 

a necessidade de fuga, uma constante das personagens, sempre motivadas pelas 

crises identitárias que as fazem partir de determinados enquadramentos sociais.  

O seu segundo romance, Bandoleiros, é publicado em 1985, e dá 

continuidade a um estilo conflituoso do ponto de vista da ordem das ações, já que o 

enredo é tomado por flashbacks, idas e voltas de acontecimentos, que levam às ações 

para a ordem cronológica e confundem o leitor pela rapidez do desenvolvimento da 

narrativa. Além disso, o narrador, assim como em seu primeiro romance, não tem 
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nome e pode ser categorizado como um andarilho, pois percorre várias cidades como 

o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Boston. O narrador, por sua vez, é marcado por 

vazios, que busca o não encontro, a não socialização, a negação de relações 

superficiais nas grandes metrópoles. 

Em 1986, Noll publica o livro Rastros de Verão (1986), o terceiro romance, 

continuando com o anonimato dos protagonistas, à rapidez das imagens e cenas, e a 

consciência oscilante das personagens. Esses rastros podem ser analisados pelas 

andanças do protagonista em possíveis verões, na cidade de Porto Alegre, na época 

do carnaval, que motivam o consciente e o inconsciente de experiências descontínuas 

de um homem anônimo. 

Hotel Atlântico (1989) é o quarto romance publicado pelo autor gaúcho, 

retratando a história de um protagonista, que perambula por diversos locais no Brasil, 

assim como em outras narrativas de Noll. Sempre expondo sujeitos que buscam um 

novo lugar, vivendo as suas ânsias de mudanças sem rumos definidos, perturbações 

de um indivíduo que procura a sua identidade. Ele é então definido como um 

personagem andarilho, assim como pontua Seitel: 

 

Para o andarilho não há constituição que possa auxiliar o leitor em 
defini-lo. Sua vivência vem marcada pelo horizonte de indeterminação. 
Por onde passa, dilui qualquer objeto que lhe possa trazer alguma 
recordação dos lugares por onde passou. A personagem apaga sua 
história, desfazendo-se da bagagem, dos postais e dos mapas (2014, 
p. 258).  

 
 Em seu quinto romance, O quieto Animal da Esquina (1991), Noll traz uma 

personagem, com 19 anos de idade, marcado de subjetividades, desconstruções de 

memórias e afetividades. A obra apresenta a busca desse jovem protagonista, 

morador dos subúrbios de Porto Alegre, que se apresenta inquieto, após ser pego 

pela polícia. Perdido em seus mundos e marcado pelos vazios existenciais, a 

personagem vaga em seus isolamentos, em irrealidade e sempre à procura de laços 

afetivos.  

As demais obras de Noll2, romances e contos, dialogam e, por vezes, se 

assemelham através dos desencadeamentos das sensações das personagens. Elas 

                                                           
2 Harmada (1993), A céu aberto (1996), Contos e Romances Reunidos (1997), Canoas e Marolas 
(1999), Berkeley em Bellagio (2002), Mínimos Múltiplos Comuns (2003), Lorde (2004), A máquina do 
ser (2006), Acenos e Afagos (2008), O nervo da noite (2009), Sou eu! (2009), Anjo das Ondas (2010) 
e Solidão Continental (2012) 
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são geralmente protagonistas desencontradas, que buscam as suas identidades e 

vivem as suas subjetividades, marcas de uma sociedade contemporânea que visa às 

descontinuidades dos sujeitos. Conforme Seitel (2014, p. 257): 

 

[...] as narrativas de João Gilberto Noll caracterizam aquelas que 
representam a contemporaneidade em toda sua força e obscuridade. 
A prosa ficcional nolliana, desde a multiplicidade dos acontecimentos 
à intensificação da ficcionalização do real, coloca o escritor gaúcho 
como intérprete mais original no sentido pós-moderno de perda de 
sentido e de referência do sujeito. 

 
Além disso, há obras que podem ser analisadas sob o ponto de vista 

autobiográfico como, por exemplo, Berkeley em Bellagio (2002) e Lorde (2004), uma 

vez que existe certa recorrência de semelhanças entre as personagens e o autor, além 

de espaços urbanos e viagens que se entrelaçam ao contexto real de João Gilberto 

Noll e ao contexto ficcional dos protagonistas que assumem, inclusive, o mesmo nome 

do autor.  

Podemos, então, perceber que Noll se consagra na literatura pela capacidade 

criativa de personagens que são predestinados às vivências de cada contexto afetivo, 

envoltos de temáticas urbanas, subjetivas e, sobretudo, pela ênfase aos sentimentos 

de relações dramáticas no contexto contemporâneo. Segundo Marcio Renato Pinheiro 

da Silva, no texto Mímesis a contrapelo: ficção e autobiografia nos romances Berkeley 

em Bellagio e Lorde, de João Gilberto Noll (2009, p. 299), o autor revela a “constante 

experimentação com a escrita”.  

Em entrevista, Noll3 afirma que a literatura vive um renascimento, logo, 

compreendemos que esse renascimento, abordado de forma geral, intensifica a 

constante afirmativa de que o autor põe em prova o desenvolvimento de seus enredos, 

personagens e espaços. As obras de Noll revelam os dramas sociais humanos, 

representados pelas personagens que vivem conflitos identitários e sentimentais, 

como afirma Silva: “[...] Daí, uma certa opacidade da experiência, o que acaba 

incidindo sobre a própria identidade das personagens, tornando-as permeáveis umas 

às outras e inviabilizando, em muitos casos, a articulação de um nome próprio” (2009, 

p. 299).  

Destarte, a identidade das personagens é fragmentada, uma vez que se 

constrói em cada experiência sendo, então, identidades opacas e que influenciam, até 

                                                           
3 Fonte: http://www.joaogilbertonoll.com.br/entrev_jb1.htm  

http://www.joaogilbertonoll.com.br/entrev_jb1.htm
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mesmo nos seus nomes. Característica observada, por exemplo, nos contos aqui 

estudados “Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e “Pretinha fumegando”, 

narrativas povoadas por personagens que não têm um nome propriamente dito e são 

identificadas a partir de suas atitudes nas relações amorosas. Essa é, então, uma das 

principais particularidades das obras do autor, já que desde o primeiro livro 

percebemos a ausência dos nomes das protagonistas, bem como a recorrência das 

aflições de sujeitos isolados em mundos desconhecidos, que se constituem, muitas 

vezes, nos dramas amorosos. 

É pertinente apontar a diversidade de trabalhos acadêmicos que envolvem as 

obras de João Gilberto Noll, desde artigos, dissertações e teses de doutorado, e 

tratam de temáticas distintas a partir dos propósitos de cada pesquisa. Pensando 

nisso, selecionamos algumas pesquisas que se relacionam à temática desse trabalho, 

refletindo em possíveis diálogos das realidades tratadas na literatura de Noll. 

Observamos, pois, que alguns desses estudos comungam com o nosso objetivo, os 

relacionamentos amorosos em Noll, apresentando perspectivas que apontam para a 

recorrência de afeições amorosas em quase todas as obras do autor, trazendo a 

temática da homossexualidade, do corpo e do desejo.  

Em meio a esses trabalhos selecionamos a pesquisa de mestrado: Lugares e 

entre-lugares do desejo: identidades e experiência homoerótica em João Gilberto Noll, 

de Marcos de Jesus Oliveira (2008), que discute os laços afetivos entre as 

personagens homens na obra Berkeley em Bellagio (2002). A investigação parte de 

dois temas recorrentes na obra de Noll, a identidade e o desejo, marcas que são 

observadas pela crítica literária nos textos do autor. Assim, ele conclui: 

 

Foi possível observar a emergência do que poderíamos designar de 
uma ‘política/estética do desejo’ na obra de João Gilberto Noll, isto é, 
de uma política/estética que desafia, sistematicamente, as formas de 
relacionamentos institucionalizados pela sociedade, negando a 
construção de qualquer ontologia e/ou metafísica em torno do sujeito 
(OLIVEIRA, 2008, p. 108). 

 

Em Noll, como conclui o pesquisador, observa-se como a estética do desejo 

está presente nas relações afetivas e afronta as convencionalidades sociais. 

Personagens que mantêm as suas subjetividades em cada encontro sexual, tentando 

se identificar através das dinâmicas e políticas de uma sociedade tradicional.  
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Outros textos que comungam com essas afirmativas são: Outras trocas 

afetivas na parceria de amizades masculinas na ficção de João Gilberto Noll e Os 

galanteios homo-eróticos na ficção de João Gilberto Noll, de Paulo Cesar Garcia 

(2008). Nos dois textos, o autor discute sobre as relações amorosas, evidenciando o 

corpo, o desejo, a lógica do consumo e as máscaras sociais. Em relação aos 

personagens, Garcia observa o seguinte: 

 

 
A fuga a que são predestinados os protagonistas de Noll se alinha em 
meio aos tempos partidos, dos instantes perdidos do homem que finca 
o pé na estrada e não se compreende. No percalço dos encontros 
homoeróticos, há o desejo de se aliar ao corpo do outro, já que não 
constitui nenhum elo, e vivem no afastamento do centro, da casa, da 
família (inexistente), da ausência de trabalho. As experiências 
subjetivas em seus relatos disseminam o sentimento de solidão, de 
isolamento e são sujeitos desterritorializados. As amizades 
masculinas que declinam para a vertente homoerótica semeiam nova 
experimentação de si, com ferramentas para a criação de relações 
variáveis, multiformes (GARCIA, 2008, p. 5). 

 
Personagens que buscam as suas identidades a partir da experimentação 

sexual na união dos corpos de um mesmo sexo e que põem em xeque o mundo de 

aparências de uma sociedade machista. Para isso, os textos analisam alguns trechos 

das obras A fúria do corpo (1981), A céu aberto (1996), Berkeley em Bellagio (2002) 

e Lorde (2004), enfatizando as subjetividades ínfimas da pós-modernidade, como 

afirma o autor.  

Na pesquisa Sexualidade e identidades conflitantes em Acenos e afagos, de 

João Gilberto Noll, trabalho de Michele de Oliveira Jimenez e Regina Coeli Machado 

e Silva (2010), observamos a continuação de análises que abarcam a mesma 

perspectiva das anteriores, apresentando também as problemáticas sobre a 

masculinidade vivenciadas na contemporaneidade. Assim, dialogam com as 

personagens do romance de Noll, pondo em debate a crise da masculinidade e as 

discussões de gênero, como exposto neste fragmento sobre a personagem principal: 

“A identidade sexual de João Imaculado está vinculada a sua indefinição de gênero: 

homossexual ou heterossexual” (JIMENEZ; MACHADO E SILVA, 2010, p. 32). Diante 

disso, podemos notar que as personagens em Noll são marcadas pela não 

identificação, vivem em trânsito e em espaços desconhecidos.  

Outro trabalho válido que podemos discutir aqui é a tese: Narrativas do exílio: 

nação e homoerotismo em três obras comparadas, de Nelson Eliezer Ferreira Júnior, 
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que propõe uma análise comparativa entre as obras Stella Manhattan, de Silviano 

Santiago, Bem longe de Marianbad, Caio Fernando Abreu, e Berkeley em Bellagio, de 

João Gilberto Noll. O texto tem como foco as discussões da construção de identidades 

forjadas no entre-lugar. Para o pesquisador, há nas três narrativas a imagem da 

identidade nacional por trás das subjetividades e dos discursos homoeróticos dos 

protagonistas (Cf. FERREIRA JÚNIOR, 2008, p. 15).  

Quanto às personagens, Noll, em uma entrevista concedida à jornalista 

Katherine Coutinho, da Globo/PE, disse, em resposta à jornalista quando ela apontava 

que o autor não apresentava nenhuma preocupação em relação à crítica feita aos 

tipos de personagens que são recorrentes em suas obras e que muitas vezes são 

taxados como moldes, ser motivado por uma personagem interior, que o guia em seu 

processo de escrita. Noll deixa em evidência o prazer pela escrita, sem pensar em um 

resultado espetacular: “Eu não sei o que eu escrevo, se soubesse, não precisaria 

escrever. Nunca sei onde vai dar, o final”4. Em razão disso, percebemos que o autor 

destaca a importância do escrever e não os resultados de sua escrita.  

Maria Flávia Armani Bueno Magalhães, na dissertação João Gilberto Noll: um 

escritor em trânsito (1993), discorre sobre o processo transitório da escrita de Noll, em 

que percorre os traços do mundo multi-fragmentado e os aspectos históricos e sociais 

em que as narrativas são envolvidas. Essas questões fazem com que a crítica tenha 

dificuldade para definir a obra de Noll, como afirma a estudiosa:  

 

Dentre as várias resenhas críticas publicadas em jornais e revistas de 
grande circulação, avultam dois aspectos considerados marcantes na 
ficção de Noll: o estilo cinematográfico, reincidentemente mencionado, 
e o hiper-realista, categoricamente referido. Seja enquanto uma 
estratégia de divulgação, seja enquanto uma tentativa de 
caracterização, estes termos são empregados enfaticamente como 
palavras de efeito e evidência, sem que se note preocupação em 
especificar o sentido, por demais genérico, do que seja 
''cinematográfico'', ou sem que se veja necessidade de justificar a 
adoção de um conceito especifico como o ''hiper-realismo'', oriundo 
das artes plásticas, para designar a qualidade de um estilo literário 
(MAGALHÃES, 1993, p. 26-27).  

 
Podemos perceber que, como apontado pela estudiosa, a crítica tenta definir 

a escrita de João Gilberto Noll entre estilo cinematográfico e hiper-realismo, na 

tentativa de encaixá-lo em um tipo de estilo literário. Porém, a estudiosa critica a 

                                                           
4 João Gilberto Noll em entrevista concedida a Globo/PE, ano 2012.  
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análise que define as obras do autor entre esses dois estilos; tem que haver, 

sobretudo, uma preocupação em desenvolver o que se compreende sobre o 

cinematográfico e o hiper-realismo e a tentativa de relacioná-los ao estilo nolliano. É 

por isso que, sobre à crítica, a estudiosa conclui:   

 

O problema de definição aqui exposto tem na sua base de origem a 
crescente dificuldade da análise literária se fazer segundo seus 
próprios termos e parâmetros críticos de julgamento, diante do 
entrecruzamento vertiginoso entre as formas e os conceitos técnicos 
das várias artes e dos atuais meios de comunicação e informação na 
cultura contemporânea (MAGALHÃES, 1993, p. 27). 

 
Para Magalhães, a crítica literária deve estar mais atenta aos termos técnicos 

que têm sido utilizados nas análises das obras literárias, termos esses que geralmente 

pertencem a outras artes e áreas do conhecimento e, que, por isso, causa um embate 

entre o cruzamento de tais teorias e a literatura de Noll. É válido compreender que o 

autor apresenta um estilo contemporâneo, com traços da sociedade atual, temas 

fragmentados e personagens que muitas vezes vivem em seus subconscientes.  

É pertinente, então, trazer o crítico Antonio Candido em seu texto A nova 

narrativa (1989), quando pontua que a literatura brasileira atual se fomenta a partir 

dos diversos traços sociais e culturais, como visto em outras literaturas mundiais:  

 

Nos nossos dias aparecem outros traços para dar certa fisionomia 
comum, como, por exemplo, a urbanização acelerada e desumana, 
devida a um processo industrial com características parecidas, 
motivando a transformação das populações rurais em massas 
miseráveis e marginalizadas, despojadas de seus usos estabilizadores 
e submetidas à neurose do consumo, que é inviável devido à sua 
penúria econômica. Pairando sobre isto o capitalismo predatório das 
imensas multinacionais, que às vezes parecem mais fortes do que os 
governos dos seus países de origem, transformando-nos (salvo Cuba) 
em um novo tipo de colônias regidas por governos militares ou 
militarizados, mais capazes de garantir os interesses internacionais e 
os das classes dominantes locais (CANDIDO, 1989, p. 200). 

 
Deste modo, a literatura brasileira dialoga com a mudança da sociedade e, 

sobretudo, com a tendência europeia, focando no processo capitalista das grandes 

metrópoles. Assim, as temáticas dos textos literários envolvem as lutas humanas 

relacionadas à política, à cultura, à economia e a tantos outros traços que são trazidos 

nos textos, enfatizando, principalmente, as mudanças da sociedade. Essas questões 

estão presentes nas narrativas contemporâneas, inclusive nas obras de João Gilberto 
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Noll, uma vez que também são constituídas a partir desse contexto social. Assim 

sendo, continuaremos a discussão sobre os estilos adotados pelo autor, tratando 

acerca da obra O cego e a dançarina (1980).  

 

3.2 O CEGO E A DANÇARINA: A FACE CRUA DAS SUBJETIVIDADES 

AMOROSAS 

 

Neste tópico, falaremos como se constituem os enredos e os demais aspectos 

narrativos na obra, bem como a face crua das subjetividades amorosas que são 

incorporadas em meio aos impasses da sociedade, do machismo, da intolerância 

religiosa e das propagações de promessas. Como exposto inicialmente, a obra O cego 

e a dançarina, do contista e romancista João Gilberto Noll, é o marco inicial de sua 

jornada enquanto escritor de ficção. Lançado em 1980, o livro reforça características 

singulares da escrita do autor e a sua capacidade em organizar os contos de acordo 

com as modificações históricas vivenciadas durante a década de 1980, que de algum 

modo são transpostos em personagens errantes e, muitas vezes, quase indefinidos 

em razão da complexidade das narrativas. Percebemos que de alguma maneira os 

contos dialogam com o período ditatorial, onde a fuga, a rapidez na realização dos 

contos e o desespero das personagens por concretizar os seus anseios, entre eles os 

relacionamentos amorosos, interligam a mudança de vida das pessoas durante o 

período ditatorial.  

Desse modo, a obra O cego e a dançarina se entrelaça às mudanças sociais 

vivenciadas no país durante a ditadura militar, enfatizando a emergência social da 

população brasileira em sair do longo período de autoritarismo. Essas questões são 

identificadas nos enredos da maioria dos contos, e, sobretudo, transpostas nas 

relações amorosas. Chamamos relações amorosas os envolvimentos desejosos dos 

amantes que, apesar de serem breves momentos, demonstram a intensidade do amor 

Eros em cada relação. Por isso, ao tratarmos de relações amorosas nas nossas 

análises o que evidenciamos é esse desejo intenso das personagens de tentar se 

sentir plenos e completos, mesmo que o sentimento de completude cesse os 

relacionamentos, mas não pondo fim ao sentimento amoroso, sendo ele o motivador 

para outras afeições desejosas. 

O livro O cego e a dançarina é composto por 25 contos, tendo como 

características personagens transitórios, espaços e tempos variados, bem como a 
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prevalência de narrações em primeira pessoa. No âmbito das personagens, 

percebemos que elas são influenciadas pela mudança social, algumas apresentam o 

vazio, a ausência, o caráter de isolamento e o abandono. Essas questões são trazidas 

de algum modo nas relações amorosas, pois retomam a complexidade do amor Eros 

em consonância com a mudança social presente na obra, influenciando na 

modificação das personagens que são incompletas e inseguras.  

Quanto à questão dos espaços, teremos o prevalecimento de espaços 

urbanos que dialogam com os vários sentimentos das personagens. Dentre eles 

merecem atenção os espaços familiares, os espaços domésticos e de trabalho, os 

espaços de paisagens, como o mar, caso do conto “o banhista”, os espaços religiosos, 

os espaços conflituosos e até mesmo os imprecisos. Todos esses lugares abarcam a 

diversidade das temáticas dos contos e ainda a relação conflituosa dos discursos 

indiretos livres com a construção narrativa. E quanto ao tempo, o que se destaca é a 

mudança brusca das ações e espaços.  

Nos contos notamos que tudo acontece de forma breve, porém, com muita 

intensidade. Neles há uma prevalência da narração em primeira pessoa, bem como  

o discurso indireto livre que, em alguns dos contos, deixa de algum modo a narração 

imprecisa e em constante diálogo com toda a modificação social vivenciada antes da 

década de 1980. Os narradores se apresentam de formas diversificadas, mas na 

maioria das narrativas temos a presença do narrador protagonista que conduz o 

enredo através do seu olhar. Por vezes, quando temos a presença de um narrador 

onisciente, este se apresenta de maneira irônica e sarcástica, caso este do conto “A 

virgem dos espinhos”, uma das narrativas que fazem parte do nosso corpus de 

pesquisa. 

Quanto aos contos elencados para este trabalho, observamos os aspectos 

que incorporam os relacionamentos amorosos, como: a quebra da ideia de um amor 

duradouro, caso do conto “Conversações de amor”; o autoritarismo religioso e social 

que acaba envolvendo as relações amorosas resultando em morte, como no caso do 

conto “A virgem dos espinhos”; e a loucura intensa e vingativa de se sentir plenamente 

amada, caso do conto “Pretinha fumegando”.  

Nesse sentido, observamos que no livro O cego e a dançarina o foco não é a 

relação amorosa das personagens, mas os relacionamentos, são eles os verdadeiros 

motivadores das narrativas. Percebemos que os contos expõem uma face crua das 

relações amorosas em meio as excitações desejosas de cada personagem. Sendo, 
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então, desvendadas as fragilidades das afeições das protagonistas. Estes 

relacionamentos se apresentam rápidos e intensos; reforçamos ainda, que o que 

impera nessas relações são o desejo da conquista e as intensidades nas relações 

sexuais, características do Amor Paixão, proposto por Stendhal (2007). 
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4 A REMOTA POSSIBILIDADE DE AMOR EM O CEGO E A DANÇARINA 

 

A humanidade cria instituições, institui a 
exogamia, as regras de parentesco, prescreve o 
casamento, proíbe o adultério. Mas é 
extremamente notável que o desejo e o amor 
ultrapassam, transgridem normas, regras e 
interditos [...] (MORIN, Amor, poesia, sabedoria, 
2005). 

 

 O amor e o desejo, assim como pontuado por Morin (2005), transgridem as 

regras existentes socialmente e estão presentes em todas as sociedades. 

Independente dos regimes vigentes em cada época, são eles os sentimentos que 

fazem com que as relações humanas se tornem mais instigantes e rompam com os 

paradigmas sociais. Na literatura, as relações amorosas também não se constituem 

de formas diferentes, estão relacionadas aos padrões opressores, às vivências 

históricas e às realidades individuais de cada afeição amorosa, tentando romper 

qualquer sistema que oprima o amor. 

 Neste capítulo, sob a mesma premissa dialogada por Morin (2005), trataremos 

das relações amorosas, pondo em pauta as vivências individuais de cada 

relacionamento, dialogando com aspectos sociais que se entrelaçam nas vivências 

afetuosas, enviesando-nos através dos laços constituídos em três contos de Noll: 

“Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e “Pretinha fumegando”.  

 

 

4.1 “CONVERSAÇÕES DE AMOR”: O EMBATE ENTRE O RELACIONAMENTO 

AMOROSO E A ROTINA FAMILIAR 

 

 

No misto de sensações de um amor duradouro, o conto apresenta quatro 

personagens que se manifestam de maneiras distintas em suas relações, mas que 

estão envolvidas sob a óptica tradicional de formação de família. Dessa forma, todo o 

enredo é construído em torno dos relacionamentos que a personagem central e 

narradora tem com Pedro, bem como o relacionamento dos pais da personagem 

Pedro.  

Embora Pedro conduza a protagonista em suas vivências amorosas, todo o 

conto é centralizado nas experiências pessoais da personagem anônima, 

caracterizada como “narrador-personagem”. Essa categoria analítica é definida por 
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Norman Friedman (2002, p. 177) como um narrador “quase que inteiramente limitado 

a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções”. Ela, então, projeta a 

construção de família mesmo que isso não seja explícito na narração do conto. 

Acreditamos que essa constituição de família seja implícita pela dedicação da 

narradora em falar de Pedro, seu namorado, na fase da infância, e não as razões 

motivadoras que sustentavam o relacionamento, como é o caso do desejo. Entretanto, 

apesar de imaginarmos relacionamentos duradouros, há em grande sintonia o vazio 

e a solidão que resultam em um ensaio imaginário intitulado “Conversações de amor”, 

relatado pela personagem central e que se torna a tentativa de manter concretizadas 

as vivências amorosas. Utilizamos, pois, esta discussão sobre o desenvolvimento da 

narrativa construída dentro do próprio conto, para justificarmos o título do conto, uma 

vez que todo esse processo de construção de família é instituído através de uma 

intensa conversa entre a narradora e os pais de Pedro, por isso, “Conversações de 

amor”.  

No início da história, a narradora se detém em expor o seu encontro amoroso 

com Pedro, em uma praça da cidade de Porto Alegre, cidade onde os pais de Pedro 

moram. Neste encontro há um misto de muito afeto e amor, descrito de maneira 

romântica e de idealização:  

 

E como se fizesse um lindo dia, com sol, árvores frondosas e 
legumes sobre a toalha xadrez de um piquenique, ele me disse 
vem, não olha pra trás. Eu me senti como a mulher de Ló (é Ló, ou 
qualquer coisa que na Bíblia me esqueci?), sem poder olhar pra trás 
sob pena de virar uma mulher dura de sal (NOLL, 2008, p. 47, grifos 
nossos).  

 
Percebemos que a narradora descreve o dia do encontro cheia de sentimento 

e fantasias. Pedro, uma figura discreta, age de maneira consciente e incisiva, 

deixando a narradora curiosa e esperançosa para o que poderia acontecer naquele 

dia. Pensemos então no comportamento da personagem Pedro, e com base nele, 

retomemos as instruções do poeta Ovídio (2006) em que são abordadas as maneiras 

de conquistar as mulheres. De acordo com Ovídio (2006, p. 41), o homem deve 

“desempenhar o papel de amante, e, com suas palavras, dar a impressão de estar 

perdido de amor”. Com a personagem Pedro, a atitude de manter misteriosamente o 

que iria acontecer naquele dia faz de sua ação o mais propício a ser notado e não a 

sua voz propriamente dita.  
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Mesmo assim, o mistério de seu comportamento junto à protagonista é o que 

instiga o fervor desse encontro, por isso, mesmo se comportando de forma diferente, 

Pedro age como se estivesse “perdido de amor” a fim de conquistar a sua pretendente. 

Tais intenções ficam evidentes neste fragmento, quando ele conduz a sua amada, 

impondo que ela apenas o observe: “[...] ele me disse vem, não olha pra trás [...] Ele 

dizia você vai ver que bonito o que eu tenho pra te mostrar, mais um pouco e você 

verá” (NOLL, 2008, p. 47). Esses trechos demonstram as atitudes de um sujeito 

conquistador, que tenta vislumbrar o seu objeto amoroso com expectativas.    

Observamos também um possível castigo para aqueles amantes que tentam 

ultrapassar os limites de uma relação politicamente aceita e se rendem abertamente 

ao desejo, como podemos notar no final do mesmo trecho: “sem poder olhar pra trás 

sob pena de virar uma mulher dura de sal” (NOLL, 2008, p. 47). Em tom ameaçador, 

a protagonista expõe a punição que há para os amantes que se rendem abertamente 

ao desejo carnal, ou seja, o resultado dessa imprudência é a morte. Dessa forma, 

mesmo com as atitudes aparentemente generosas, de um jovem rapaz que corteja a 

dama em um piquenique, a protagonista se poda por compreender as punições 

existentes para àqueles que se entregam ao desejo, citando como exemplo desse 

entendimento a mulher de Ló, que desejou e viu Sodoma queimando, como 

consequência tornou-se uma estátua de sal.  

Por este ponto de vista o desejo é observado como algo negativo, pois leva à 

morte. Esse olhar tem relação à concepção do desejo a partir da tradição judaico-

cristã, como discute Marilena Chauí (1990), pois o desejo carnal, nesta tradição, é 

vergonhoso e fantasioso. Dessa forma, controlar o desejo humano é a melhor forma 

de banir as sensações descontroladas dos amantes, restringindo e educando o 

homem, sobretudo, a mulher às leis do prazer. É válido pontuar que esta noção do 

desejo como culpa surge antes mesmo da tradição judaico-cristã, advém da 

Antiguidade Clássica quando se institui a razão - logos: “categoria racional de 

compreensão e controle dos impulsos humanos” (ANDREATA, 2011, p. 2). Logo, essa 

interpretação filosófica, de alguma forma, passa a dialogar com o pensamento judaico-

cristã e afeta diretamente às subjetividades amorosas do homem ocidental. 

No conto, notamos que, devido à narração em primeira pessoa, a narradora 

usa a fala de Pedro através do discurso indireto, existindo, então, certo exclusivismo 

da narradora em não permitir a voz do amante. Porém, observamos que todo esse 

quase egoísmo da narradora faz parte da construção de uma idealização de amor, já 



50 
 

que o que impera na narrativa é o olhar da personagem e as suas emoções nesse 

enlace amoroso. Além do mais, nos primeiros passos da relação amorosa o amante 

é levado por sensações diversas, principalmente imprecisas, que fazem do sujeito um 

ser completamente dominado pelos sentimentos. Esse emaranhado de emoções se 

filia às discussões de Nehring, quando ela aponta as fases do relacionamento 

amoroso: 

 

Nos momentos de admiração reverente, diz-se que o coração está “na 
boca”; nos momentos de paixão, ele pode estar entre as pernas -  ou, 
na realidade, nas mãos. O desejo que incendeia as têmporas de 
alguém também pulsa em suas extremidades. A sinestesia é uma das 
características mais vitais do amor erótico (NEHRING, 2012, p. 114). 

 
Com base na citação, a autora discute as diversas sensações que os amantes 

sentem nos primeiros passos de um relacionamento, bem como o processo de 

modificação dos sentimentos. Logo, inferimos que o relacionamento amoroso é uma 

descoberta individual, pois cada amante reage de forma distinta nos encontros 

amorosos, como vemos neste trecho do conto: “E eu ri, ri tanto que fui levada sem 

forças por ele” (NOLL, 2008, p. 47). A personagem, incontrolavelmente, se comporta 

de forma, no mínimo, inusitada, a partir das atitudes de Pedro no dia do encontro. 

Além disso, as promessas são bastante interessantes nos primeiros contatos com o 

objeto amoroso; no conto, a personagem promete permanecer junto de Pedro até a 

velhice: “[...] você não pode envelhecer eu costumava falar, mas se você envelhecer 

de repente eu te prometo um amor redobrado” (NOLL, 2008, p. 47, grifos nossos). 

Notamos, então, que cada amante vai se descobrindo na relação e as promessas 

fazem parte dessa etapa, principalmente pelo medo de uma possível perda, caso este 

da personagem e narradora, assim os amantes são envolvidos pelos sentimentos do 

desejo e da paixão. 

Além disso, no trecho: “eu me senti como a mulher de Ló” (NOLL, 2008, p. 

47), conseguimos perceber a primeira relação intertextual do relacionamento de Pedro 

e a sua namorada, com a história bíblica de Ló. Sabemos, pois, com base na bíblia 

Jerusalém (2012), que a história de Ló sempre foi de muito temor ao Senhor. Homem 

de oração e cuidadoso com a família, recebeu a permissão de Deus para sair de 

Sodoma antes que houvesse a destruição da cidade. Porém, ao sair da cidade, Ló, 

sua esposa e filhas receberam mais uma orientação divina: não poderiam olhar para 

trás, assim se retiraram às pressas para as montanhas próximas à cidade. A esposa 
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de Ló, após uma longa caminhada, decide olhar para trás e transforma-se em uma 

estátua de sal. Entendemos, com base na história bíblica, que a curiosidade em 

observar como a cidade estava arruinada, faz da esposa de Ló uma personagem 

parecida com a narradora do conto, pois elas são proibidas de observarem o que ficou 

para trás, porém, a diferença está em como as histórias foram construídas. No conto, 

o pedido para não olhar para trás representa, dentre muitas observações, deixar para 

trás todos os possíveis relacionamentos com outros amantes, não é em si a 

curiosidade de ver quem ficou, mas de se permitir ao novo amor.    

As duas personagens, a narradora e a mulher de Ló, são proibidas de 

enxergarem os territórios onde habitavam os desejos momentâneos, sem regras ou 

castigos, esquecendo o que viveram para se reconstruírem. Quanto à Sodoma, na 

perspectiva bíblica, podemos pensar que ela representa a terra da perdição, local em 

que as relações amorosas eram observadas de forma negativa, sem pudores e sem 

a bênção divina e, por isso, como marca da rebeldia, a mulher de Ló é morta por não 

atender a decisão de Deus.   

É válido ainda destacar que, conforme Pretes e Viana,  

 

Até o século XIX a palavra mais utilizada para designar as relações 
entre pessoas do mesmo sexo era a expressão latina sodomia, que se 
origina do relato do Antigo Testamento no Livro do Gênesis sobre a 
destruição das cidades de Sodoma e Gomorra pela ira divina (2008, 
p. 316). 

 
De acordo com a tradição cristã, as terras de Sodoma e Gomorra estavam 

entregues aos desejos carnais e de relações afetivas sem prudência. As finalidades 

sexuais não visavam à procriação, reproduções permitidas por Deus, mas a satisfação 

de desejos independente da sexualidade dos sujeitos e, consequentemente, era um 

pecado contra Deus que, durante o século XIX, era um crime.     

Outra relação intertextual se dá na comparação de Pedro com Monsieur 

Dupont, uma personagem de grande estima de um livro francês. O enlace entre esses 

dois personagens é observado nas descrições, feitas pela narradora, sobre Pedro e 

sua vestimenta naquele dia tão emocionante: “[...] Ele usava uma calça areia e tinha 

o físico que eu mais admirava, o rosto franco e de comoventes estrias parecia o 

Monsieur Dupont do meu primeiro livro de francês” (NOLL, 2008, p. 47). Com base na 

citação, Pedro é comparado a Monsieur Dupont por sua forma de se vestir e pelas 

marcas de seu corpo, que o fazem bastante interessante para a narradora, já que a 
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personagem do livro chama a atenção da narradora, sobretudo, pelas qualidades 

físicas. É pertinente frisar que esse sentimento da personagem, ao comparar Pedro a 

Monsieur Dupont, é marca das idealizações de um possível amante irreal, sem 

nenhuma imperfeição, como afirma Stendhal (2007).  

O conto também apresenta relações com a história de Portugal em razão da 

origem familiar dos pais de Pedro: “velhos exilados por Salazar” (NOLL, 2008, p. 48). 

A família veio de Portugal em virtude do período ditatorial no país motivado por 

Salazar. De fato, Portugal passou por um longo período ditatorial e um dos 

motivadores foi Antônio de Oliveira Salazar, um político católico que foi nomeado 

como chefe financeiro e representante do governo republicano, ele instaurou a 

ditadura militar em 1926, o regime perdurou até 1933. Salazar, em comunhão com o 

governo português, ocupa importante cargo na secretaria financeira e, 

consequentemente, implementa a ditadura econômica no país, com congelamento de 

salários e aumento abusivo das receitas fiscais. Na narrativa não está claro se a 

família de Pedro veio ao Brasil por questões de dívidas junto ao governo português 

ou se foi impulsionada a deixar o país por outra razão. Acreditamos que decidiram vir 

morar no Brasil, na cidade de Porto Alegre, em virtude do filho pequeno, na tentativa 

de protegê-lo do período ditatorial, como podemos ver nessa citação: “Pedro veio 

nascer aqui, continuou o pai. Pensávamos em voltar para Portugal assim que Salazar 

caísse, mas hoje já não dá [...] Pensava em educar o menino em Portugal, sob um 

regime livre, mas não deu, a coisa lá durou muito” (NOLL, 2008, p. 49). 

Em outro momento, a narrativa relaciona o próprio conto a outro texto literário, 

no fragmento que é dedicado ao momento do primeiro encontro dos pais de Pedro em 

Portugal, narrado pelo seu próprio pai:  

 

Eu, na idade que Pedro tem agora, conheci a mãe dele no Bar Vênus, 
bar lisboeta da moda entre intelectuais, artistas, boêmios. Ela usava 
um longo lenço que lhe escondia os cabelos, mas eu os adivinhava 
tão belos e castanhos porque já os tinha visto em Hamlet; a mãe dele 
fazia a Ofélia como uma fidalguia nunca vista por mim até ali em outra 
mulher, a voz dela era suave mas incisiva [...] (NOLL, 2008, p. 49).   

 
Com base no trecho, o encontro entre os pais de Pedro acontece em um bar, 

de certo modo, um lugar propício para se conhecer novos amores e ter possíveis 

relacionamentos. É a partir deste momento que o pai de Pedro inicia todo o relato 

sobre o seu casamento e as modificações que ocorreram com a chegada do filho. No 
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entanto, chamamos a atenção para o nome do estabelecimento do primeiro encontro 

e a obra Hamlet (2009), de William Shakespeare.  

O bar tem por nome Vênus e se pensarmos nos possíveis significados da 

palavra, além de ser amplamente conhecido como um planeta, ele é também 

conhecido como a joia do céu, bem como a deusa do amor. De imediato, relacionamos 

às premissas iniciais do relacionamento dos pais de Pedro: a mulher como uma 

representação da joia, da beleza e do amor, que precisa ser lapidada após todo o 

fervor do primeiro encontro e das idealizações. Notamos, nesta passagem, descrições 

de uma mulher nitidamente atraente, sem defeitos, boêmia e frequentadora de lugares 

importantes de Portugal, o que motiva um possível relacionamento. Compreendemos 

também que as descrições do pai de Pedro, sobre como conheceu a sua mulher, se 

assemelham ao início do conto: “Ela usava um longo lenço que lhe escondia os 

cabelos, mas eu os adivinhava tão belos e castanhos porque já os tinha visto em 

Hamlet” (NOLL, 2008, p. 49). Observamos que a narradora também descreve Pedro 

destacando a sua beleza, o que nos leva a notar que, ao iniciar qualquer 

relacionamento, os amantes são quase sempre levados por esse processo de 

idealização gerado pela expectativa de possuir o seu objeto de desejo.  

Outra intertextualidade que não é colocada de maneira desconecta na 

narração, é a referência à obra de William Shakespeare, Hamlet (2009), escrito por 

volta de 1600. A delicadeza de Ofélia enquanto personagem do texto literário de 

Shakespeare é uma das particularidades que caracterizam a personagem do conto 

de Noll. Na narrativa, a mãe de Pedro é descrita pela sua forma particular de 

transfigurar a mesma docilidade de Ofélia em sua atuação. Reconhecemos essa 

ênfase na análise do pai de Pedro ao falar da atuação de sua esposa, destacando, 

sobretudo, a docilidade da voz enquanto atuava como Ofélia, bem como a sua forma 

autêntica de encenar que se destaca de outras fidalguias vista por ele: “[...] a mãe dele 

fazia Ofélia com uma fidalguia nunca vista por mim até ali em outra mulher, a voz dela 

era suave mas incisiva [...] (NOLL, 2008, p. 49). Destarte, a mãe de Pedro é descrita 

como uma mulher impecável, de características marcantes e que a faz quase 

semelhante à personagem que ela representava, despertando o interesse do seu 

amante por sua beleza física, artística e intelectual.   

Acreditamos ser conveniente enfatizar que tanto a mãe quanto o pai de Pedro 

amam o teatro, sendo um dos traços que os uniu. Todavia, o pai se apresenta apenas 

como um apreciador da arte teatral: “[...] nós nos apaixonamos naquele encontro do 
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Bar Vênus, e eu era um estudantezinho de direito, homem apaixonado pelo 

socialismo, leitor de Proudhon e também apaixonado pelo teatro” (NOLL, 2008, p. 49). 

Esse distanciamento entre a atuação profissional da mãe e os campos de estudo do 

pai de Pedro é o que motiva a união das duas personagens, se pensarmos nas 

discussões de Nehring a respeito do estranho:  

 

[...] uma das coisas sublimes sobre a vida das paixões é que ficamos 
intuitivamente atraídos por pessoas que estão a alguma distância de 
nós. Enquanto que na vida social casual costumamos dar preferência 
a parceiros que se parecem conosco, que têm o sabor da 
compatibilidade, no amor adoramos um estranho (NEHRING, 2012, p. 
136).  

 
Com base neste fragmento, percebemos que o amor se arrisca pelo estranho 

que é o objeto amoroso, aquele que se distancia de nós em suas características 

íntimas, profissionais e sociais. Logo, o amor almeja descobrir o novo que há em cada 

amante e não as possíveis semelhanças entre os objetos amorosos. Com base na 

relação dos pais de Pedro, entendemos que apesar de haver um prazer pelo teatro, 

sentimento comum aos dois personagens, o que se evidencia são as diferenças entre 

eles, uma vez que estão socialmente localizados em posições diferentes.   

Percebemos, pois, que as intertextualidades não são postas de qualquer 

modo na narrativa, existem implicações direta com a vida das personagens. Inferimos 

que as referências quanto à mulher de Ló, o ditador Salazar, à obra Hamlet (2009), 

de Shakespeare, e o bar Vênus são relacionadas às histórias amorosas construídas 

no conto e que enfatizam as experiências de vida das personagens, bem como a 

complexidade de cada tema intertextual abordado nas relações amorosas. 

Ressaltamos que essas relações intertextuais fazem parte da história de amor das 

personagens construída ao longo dos anos. Notamos, também, que a maioria das 

referências é interligada ao contexto amoroso vivenciado pelos pais de Pedro que 

reforça, sobretudo, a ideia de que as afeições amorosas são relacionadas à contextos 

externos, destacando a experiência adquirida com o tempo, a partir das variadas 

vivências entre os amantes.  

Por essa razão, refletimos que essa somatória de experiências não contribui 

para relacionamentos sublimes de continuação desejosa e prazerosa, sendo 

contrárias aos relacionamentos amorosos. Principalmente pelo resultado da relação 

matrimonial dos pais de Pedro, um casamento de parceria, sem o ardor sexual, como 
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vemos nesse trecho: “[...] o seu pai nos relembrou sua experiência com a polícia de 

Salazar e que ele hoje já não era mais romântico, que ele queria apenas o sossego 

da companhia da mulher, o velho costumava chorar quando falava nisso” (NOLL, 

2008, p. 50, grifos nossos).  

É pertinente também observar como a ditadura modifica a relação amorosa 

dos pais de Pedro como um mecanismo de opressão, podando o relacionamento com 

regras e imposições a fim de punir os desejos descontrolados dos amantes 

portugueses, exilando-os em outro país, com novas regras. Além disso, o casamento 

estabelece mais normas e, consequentemente, a adesão de uma vida tranquila e 

fraternal, sem o ardor da paixão inicial.  No casamento, o espaço do homem e da 

mulher são delimitados, como afirma Monteiro (2007, p. 10), em relação aos primeiros 

povoamentos, as mulheres com a função de parir, amamentar e criar e aos homens 

são reservados os deveres da caça e da defesa (MONTEIRO, 2007, p. 10), ou seja, 

todos os espaços são impostos a cada sexo e castigam os amantes dos viços 

desejosos.  

Nos primeiros passos da relação, sem qualquer pressão social ou outros 

fatores externos que impulsionem o firmamento de um compromisso sério, tanto o pai 

de Pedro quanto a mãe expõem, abertamente, os seus desejos intensos: ela é atriz, 

boêmia e escandalizadora de Portugal; ele um jovem socialista e estudante de direito. 

Jovens amantes que são impulsionados a viverem a leveza e a velocidade de seus 

desejos sem qualquer pressão. É, então, uma vida consumista, que visa apenas o 

impulso, a vontade de possuir o objeto amoroso, sem qualquer apreço ou firmamento, 

como afirma Bauman (2004). São as instâncias de poder como, por exemplo, a 

ditadura e o casamento que modificam a afeição amorosa, pois eles são obrigados a 

deixar os seus desejos viçosos para viverem exilados em um casamento.   

Pensemos, então, em como o relacionamento entre a narradora e Pedro é 

constituído. De início, notamos que a relação amorosa de Pedro e a narradora é o 

eixo norteador da narrativa, dividindo-se em dois momentos temporais: primeiros 

encontros, em Porto Alegre, e a carência/solidão, no retorno ao Rio. Apesar de ser 

uma narrativa bastante curta, percebemos que eles moram no Rio de Janeiro e foram 

a Porto Alegre visitar os pais de Pedro. De imediato, reconhecemos que a narradora 

não tem um nome que a identifique, bem como os pais de Pedro, sendo ele a única 

personagem que tem um nome propriamente dito. Acreditamos que dar nome apenas 

a Pedro seria uma tentativa de incluí-lo no tempo da narrativa (como um homem e não 
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como uma criança), já que a maior parte das narrações do conto, no que se refere a 

ele, remete à sua fase infantil.  

Outro fator para atribuir nome a ele seria uma tentativa de desviar o olhar do 

leitor apenas para a figura masculina, conferindo a Pedro o papel de personagem 

principal que conduz o enredo. De fato, desde o início do conto toda a construção 

misteriosa dos primeiros encontros, as narrações sobre a relação familiar de Pedro, 

bem como o cruzamento das relações amorosas e a recorrência da solidão gerada 

pela ausência da personagem fazem de Pedro uma possível personagem de maior 

destaque.       

Além disso, imaginamos que um dos focos do conto seja a formação familiar, 

uma vez que a narradora cria, aparentemente, um suposto relacionamento fixo a partir 

da representação do seu filho: “[...] o nosso filho cresce e dá os primeiros movimentos 

na minha barriga” (NOOL, 2008, p. 51, grifos nossos). É possível perceber que o 

“nosso” representa a ideia de pertencimento do casal, ou seja, o elo que os une. A 

partir disso, notamos que, ao longo de toda a narrativa, a figura da criança é 

demarcada nos relacionamentos, realçando que uma boa relação amorosa é aquela 

que gera filhos como símbolo de concretização do amor. Embora essa reflexão seja 

apresentada sutilmente ao longo da narrativa, geralmente nas observações da 

narradora para com Pedro e nas lembranças dos pais de Pedro, enfatizando esse lado 

infantil na personagem, ela atribui certa estabilidade à relação.  

Vale notar neste momento, no início do conto, quando Pedro revela todo o 

mistério do encontro na praça da matriz, sendo interesse da personagem tão somente 

mostrar uma foto dele quando criança: “[...] ele me sentou num banco e tirou a carteira 

do bolso da calça areia e me mostrou a fotografia de uma tenra criança de bunda de 

fora e disse olha, sou eu” (NOLL, 2008, p. 48). A partir disso, os relacionamentos de 

Pedro e a narradora e dos pais de Pedro se desvendam retomando os traços infantis 

de Pedro. Essas recordações influenciam a narradora a seguir os mesmos passos 

dos pais de Pedro, desejando inconscientemente um filho, ainda que esse anseio não 

seja explícito na narrativa, mas logo percebemos ao finalizar a leitura do conto que o 

filho se apresenta como suporte ou possível continuidade do amor. Destacamos, 

então, dois fragmentos do conto em que a narradora, apesar de estar consumida pelo 

desejo, não deixa despercebida essa inquietação de ver traços infantis no seu amado: 
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[...] Eu lhe era fiel. Ele me falava das brotoejas que o atacavam no 
verão, e eu ouvia cheia de prazer, apenas seus lábios se mexendo, 
como se as palavras não tivessem semântica. [...] E eu me lembrei 
da noite anterior, quando olhei para a sua bunda no quarto, é 
levemente rosada, pensei comigo, tem qualquer coisa de infantil 
a bunda dele, embora as cavas laterais das nádegas dessem a 
segura aparência de um homem adulto. [...] (NOLL, 2008, p. 48-49, 
grifos nossos).  

 
Com base no excerto, destacamos referências que fazem analogia ao perfil 

infantil da personagem. No entanto, esses traços também retomam o lado imaturo e 

idealizador dos primeiros passos da relação. Além disso, deixa sutilmente implícito a 

ideia de criança em um relacionamento como uma continuidade ou segurança de um 

laço amoroso. Vale ressaltar o fato de boa parte da narração se fixar nas descrições 

de Pedro, gerando determinada expectativa para a maneira que se consolidará o 

relacionamento entre ele e a narradora.  

É nessa mistura de desejo e loucura que a personagem relembra os intensos 

momentos em que gerou o filho, marca concreta do afeto entre ela e Pedro. 

Observemos: “- gritei, você é o cara galego mais gostoso que conheci, e ele virou-se 

de frente pra mim e eu o admirei levemente excitado. Foi quando o instante se 

inflamou de tal maneira que só nos demos conta depois de gozar” (NOLL, 2008, p. 

48). A personagem rememora algumas cenas amorosas enquanto conversa com o 

pai de Pedro sobre a vinda da família de Portugal; sobre a sua esposa e sobre o filho. 

Fato importante é como a personagem estipula um mesmo significado para a relação 

sexual, filho e amor: “[...] Eu estava sentada [...] ouvindo o velho e extremamente 

úmida pelo verão e pelo amor que tinha feito com Pedro” (NOLL, 2008, p. 48). Logo, 

compreendemos que em uma relação idealizada não se fala de relação sexual, mas 

de amor, reforçando ainda mais a complexidade de percepção da temática amorosa. 

Fica subentendido, neste trecho, a relação sexual e o filho como o próprio amor.  

Deste modo, é neste emaranhado de ideias que a história do pai de Pedro 

prossegue, e em um dos momentos ele enfatiza, em tom de felicidade, a benfeitoria 

que ele fez à jovem narradora de não ter retornado a Portugal com Pedro, pois eles 

não teriam se encontrado e nem estaria construindo esse amor verdadeiro. A 

narradora então descreve como se sentiu:  

 

Nesse momento senti o meu útero estremecer e meu pensamento foi 
logo para o amor que tínhamos feito minutos antes no quarto dos 
velhos, e tive simplesmente uma certeza de que tínhamos acabado de 
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gerar. Eu estava ali, sentada debaixo do caramanchão, possuída e 
prenhe (NOLL, 2008, p. 50). 

 
Com base neste fragmento, destacamos a notória representatividade do 

termo “quarto dos velhos”, remetendo não só a idade dos pais do seu amado, mas ao 

local quase morto e sem vida que nele foi capaz de fazer um novo caminho de 

expectativas através do filho que ali foi gerado, sobretudo, a representação simbólica 

de continuidade desses enlaces amorosos por meio do filho. Em outro fragmento a 

narradora reforça a ideia de família: “[...] então eu compreendi como nunca que Pedro 

era o meu homem e que nós nos daríamos um filho, o filho de Pedro como qualquer 

filho do homem, eu a mãe do filho, ele o pai” (NOLL, 2008, p. 50). Desse modo, com 

base no trecho, há uma imposição de ideia de família por parte da narradora no 

momento em que ela se denomina mãe e Pedro categorizado como pai. Essa 

construção familiar não é celebrada através de um ato religioso, mas pela geração de 

um filho que concretiza o relacionamento.  

Percebemos então que esse é o momento do texto em que se encerra o fervor 

da paixão do casal. O filho configura a ideia de família e com ele todas as obrigações 

a serem assumidas pelo laço familiar. Referendados por isso, notamos que a 

personagem, implicitamente, traz em si um ideal de amor romântico, de muito 

sentimento e zelo. É instituído, então, o amor romântico discutido por Giddens (1993, 

p. 51). Para esse autor, “[...] nas ligações do amor romântico, o elemento do amor 

sublime tende a predominar sobre aquele do ardor sexual”. Entendemos, pois, que 

esse laço familiar quebra com a ideia do amor paixão, uma vez que é substituído por 

um ideal de amor sublime e duradouro, instituído a partir da família.   

Há, então, notadamente uma mudança temporal: Pedro e a personagem 

retornam ao Rio e a partir daí a narradora faz sucessivos questionamentos sobre o 

seu relacionamento amoroso. Além do que, a gestação suscita carência e vazio, 

sentimentos inquestionavelmente motivados por Pedro, que muda o seu 

comportamento e não observa a narradora com aquele amor fervoroso. Em seus 

relatos imprecisos e cheios de subjetividade, a narradora expõe, aparentemente 

indignada, os seus devaneios angustiantes motivados pela ausência de Pedro. 

Imprecisa e confusa ela divaga em seus pensamentos: “[...] Pedro [...] não se dá conta 

de que é minha essa energia e que é dele essa energia. Não se dá conta de que a lua 

apareceu e que o nosso filho amadurece” (NOLL, 2008, p. 51). Sutilmente indignada 

pelo possível desprezo de Pedro, ela reclama o desleixo da personagem para com o 
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filho, e sem dúvida, para com ela, marcando o vazio gerado pela ausência de Pedro 

e reforçando a nova realidade do casal: uma família de traços tradicionais, mantendo 

um contrato social. 

O sentimento da ausência é marca da nova realidade do casal, não 

simplesmente pelo desleixo de Pedro, mas a falta dele enquanto homem. A narradora 

o anseia como antes, mas claramente há um distanciamento gerado pela rotina 

familiar que foi instituída. Diante disso, notamos que essa questão nos remete ao 

pensamento de Cristina Nehring sobre a ausência: 

 

Se não desejamos ver muito nossos companheiros românticos é 
porque não gostamos deles tanto quanto desejaríamos. É porque 
ficamos facilmente enfadados. É porque nosso prazer se encontra na 
conquista, não na coexistência. Assim como o gato bem-alimentado 
que se cansa do camundongo no momento em que ele deixa de se 
mexer entre suas patas, nos cansamos de nossos companheiros no 
instante em que os conquistamos (NEHRING, 2012, p. 123-124).  

 
 Com base neste fragmento, Nehring reforça a ideia de que quando se conquista 

o objeto amoroso, finaliza-se o desejo de mantê-lo. Verificamos que após o processo 

de atração, o amante é levado a buscar novos objetos amorosos, a fim de se sentir 

completo, na tentativa de se livrar da rotina criada após a conquista.  

O desejo de completude é então analisado na perspectiva da falta, pois o 

homem busca a sua felicidade em outro sujeito e, conforme Platão (2012), essa 

necessidade de buscar sempre a outra metade corresponde à antiga natureza 

humana, pois, no discurso de Aristófanes, éramos um todo, que foi separado por 

decisão dos deuses, transformando o homem em um ser sempre desejoso. É a 

conquista do objeto amoroso que faz com que Pedro mude, tornando-se um homem 

saciado e aparentemente completo, mantendo-se inerte na relação e se dedicando à 

música, até o final do conto, como uma tentativa de livrar-se da rotina do 

relacionamento. 

É pertinente rememorar o relacionamento dos pais de Pedro, que iniciou com 

todo fervor, mas que foi rompido com o nascimento do filho. Toda a preocupação do 

casal se voltou para Pedro e o seu bem-estar, incluindo a mudança de Portugal para 

o Brasil como uma maneira de defender o filho do período conflituoso. No entanto, 

conflituosamente neste enlace familiar a relação amorosa é drasticamente esquecida 

e substituída pela preocupação familiar. Nos relatos do pai de Pedro percebemos que 
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não há mais o fervor desejoso e misterioso que apimentou o início do relacionamento 

no bar Vênus, há o “sossego da companhia da mulher” (NOLL, 2016, p. 48).  

Com isso inferimos que o relacionamento segue os pressupostos do amor 

romântico discutido por Giddens (1999). Nas discussões do sociólogo, o amor 

romântico é aquele que causa o companheirismo, “[...] ligado à responsabilidade 

mútua de maridos e esposas pelo cuidado da família ou propriedade” (GIDDENS, 

1999, p. 54). É essa responsabilidade gerada na relação dos pais de Pedro, fazendo 

com que a afinidade seja de companheirismo e não de desejo e pulsações carnais, 

suscitando como resultado o fechamento das relações sexuais que aparentemente 

foram mantidas até o nascimento de Pedro.  

É, também, uma exigência da própria imagem de família, com o casamento a 

ideia não é manter as pulsações desejosas, mas reproduzir com a benção de Deus.  

O sexo não é observado como um prazer, mas uma interdição que regula o desejo 

humano, ou seja, a função do sexo no casamento é a reprodução para manter viva a 

raça humana, a sobrevivência temporária de novos seres, pois em sequência vem a 

morte, conforme Bataille (1988).  Sobre a vida sexual no casamento, Bataille (1988, 

p. 97) diz que há uma compreensão dos corpos: “a união é furtiva e superficial, não 

pode organiza-se, o seu movimento é quase animal, demasiado rápido, e, na maior 

parte dos casos, o prazer aguardado escapa-se”. Compreendemos, pois, que o sexo 

no casamento faz parte de um bloco de acordos, ele aparece dentro dos hábitos 

rotineiros e é irregular, às escondidas, preciso e rápido.     

O abandono do desejo é perceptível pela narração dos pais de Pedro, 

dedicando a maior parte da construção da narrativa para falar do filho e não deles, 

como vemos neste trecho: “[...] – Quando era pequeno eu costumava deixá-lo nos 

inícios das manhãs no sol, ele ficava sentadinho sobre a grama e na cozinha eu ouvia 

o seu riso, ria sozinho de tudo e de nada – a mãe relembrou numa voz emocionada” 

(NOLL, 2008, p. 49). Neste fragmento a mãe de Pedro se apresenta zelosa e 

emocionada ao falar do filho, se dedicando apenas a ele e não se detendo a discorrer 

sobre o amor que a envolveu desde cedo em sua época de atriz. Logo, entendemos 

que, para os pais de Pedro, o que mais importa não é como a relação amorosa se 

iniciou e se desenvolveu, para isso restam as memórias nostálgicas do pai de Pedro, 

o importante é o resultado dessa união amorosa, que é Pedro.  

Constatamos, pois, que as histórias amorosas, tanto de a Pedro com a 

narradora quanto a dos pais de dele, estão entrelaçadas com a ideia de 
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relacionamentos perenes, já que todo o surgimento das incertezas da personagem 

em relação ao relacionamento dela e Pedro demonstra a sua vontade de fugir de um 

relacionamento de companheirismo. No conto, observamos que o resultado é o 

abandono e o desprezo, gerando divagações que originaram o ensaio imaginário 

intitulado “Conversações de amor”, criado mentalmente pela personagem na tentativa 

de manter o amor entre eles intacto e sem essas consequências advindas do desprezo 

de Pedro: “[...] Conversações de amor relata a solidão do encontro amoroso e aquela 

noite em que o Amor se insurge e participa de toda a solidão do mundo e se faz 

presente como o infinito que sonhamos” (NOLL, 2008, p. 51).  

Com base na citação, vemos a recorrência da solidão não gerada 

simplesmente pela atitude de Pedro no momento da gravidez de sua amada, mas 

também do próprio egoísmo da narradora ao longo da narrativa em se deter em si, 

construindo as suas expectativas, esquecendo que Pedro é um adulto e não mais uma 

criança, planejando, mesmo que inconscientemente, um filho e abdicando de uma 

relação de mais intensidade. Ao se dar conta disso, desespera-se e inicia o ensaio 

“Conversações de amor”, seria essa a maneira de manter uma relação amorosa 

construída por ela, já que, apesar de ser bastante recorrente a vida de Pedro na 

narrativa, ele não idealizou um relacionamento duradouro, sendo uma figura 

praticamente silenciada.  

Sob o aspecto de manter concretizado o amor na narrativa “Conversações de 

amor,” relacionamos essa tentativa aos propósitos das cartas amorosas, discutidos 

por Barthes (2003), que mantêm concretizadas as palavras afetuosas nos momentos 

iniciais da paixão. O autor, ao discorrer sobre as cartas amorosas, expõe o passo a 

passo a ser seguido para a construção da carta, mas o que fica em evidência são as 

palavras que se materializam no texto amoroso:  

 

[...] 1. Que alegria pensar em você! 2. Encontro-me aqui num meio 
mundano, e, sem você, sinto-me bem sozinho; 3. Encontrei alguém (a 
senhorita B...) que se parece com você e com quem posso falar de 
você; 4. Faço votos de que nos possamos reunir. – Uma única 
informação é variada, ao modo de um tema musical: penso em você 
(BARTHES, 2003, p. 45, grifos nossos).   

 
Nesse sentido, a carta representa a concretização dos vários relacionamentos 

amorosos, sendo prova concreta dos momentos afetuosos. No conto, a carta não é a 

alternativa elegida pela narradora, mas o gênero textual ensaio e nele são transpostas 
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as vivências amorosas, sobretudo, retomando o amor apaixonado que o casal viveu 

antes da instituição família. Porém, enquanto a narradora se dedica em deixar 

marcados os momentos felizes, Pedro se distancia. Mas o filho não foi gerado apenas 

pela narradora, é fruto da relação entre eles. Averiguamos, então, que o desleixo de 

Pedro remete ao término da relação amorosa, ele aparenta estar satisfeito com o que 

viveu e o filho é a representação do fechamento amoroso.  

Além disso, aparentemente Pedro repete o que foi vivenciado no 

relacionamento de seus pais, expondo abertamente o peso de um relacionamento fixo 

e a aniquilação do fervor sexual: “Pedro toca o seu celo na varanda e está tão imerso 

na música que nesse momento não se dá conta de que é minha essa energia e que é 

dele essa energia” (NOLL, 2008, p. 51). Ele está completamente em outra dimensão, 

buscando uma saída do possível tédio de conviver em família. É como se a 

personagem não estivesse mais na mesma vibração amorosa, no calor intenso do 

amor, ele está inerte, passivo, assim como resultou a relação dos seus pais. 

Essa instabilidade na relação amorosa só reforça os deslizes que foram 

cometidos pelos dois personagens: Pedro, que aparentemente envolvido na relação 

apresenta os seus pais, motivando a narradora na sua idealização de um 

relacionamento estável, assim como era o casamento dos pais de Pedro, mas 

esquece do caminho a ser percorrido para chegar à ideia de amor duradouro. Outro 

fator que impulsiona esses desacertos é a construção da narrativa na tentativa de 

impulsionar a concretização do relacionamento amoroso através da figura do filho. 

Contraditoriamente, este se converte no principal conflito entre eles, significando a 

causa principal da ausência e do vazio sentido pelos dois personagens que vivem em 

seus mundos, amargando as suas mágoas em suas realidades mais irreais. Por outro 

lado, deixa mais em evidência o esquecimento da individualidade dos amantes, eles 

já não eram tão diferentes como no início do relacionamento, viviam separados, 

isolados, resultado do cotidiano.  

É importante pontuar que o fracasso do relacionamento não está, exatamente, 

na figura do filho, mas o que ele motivou: a concretização e o fim de um ciclo amoroso. 

Porém, é isso que a narradora tenta evitar transformando o seu anseio por um amor 

duradouro em um ensaio: 

 

Escrevo como quem brinca com fogo, as mãos ordenhando uma seiva 
imprevisível que a qualquer momento pode queimar soletrando uma 
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carência: a carência deste amor que vive em Pedro e que sem querer 
eu atiço neste livro que escrevo, amor que nenhum dos dois sabe de 
onde veio e que no entanto cresce, cresce com este filho que trago 
aqui e com este livro. E que no entanto carece. E é com esta carência 
que eu inicio o livro porque sem ela o livro não seria escrito. É nesta 
carência que sinto a vontade de prosseguir. E escrever 
Conversações de amor é uma forma de avançar. (NOLL, 2008, p. 51, 
grifos nossos).  

 
 Percebemos, portanto, que o ensaio imaginário passa a ser materializado em 

texto. E a escrita representa, para a narradora, a própria chama fervorosa do amor, 

pois, podemos inferir que brincar com fogo nada mais é do que se arriscar pelo outro 

e buscar nele algo que a fará se sentir completa compreendendo, então, o desejo 

como algo que ainda falta na personagem para ela se sentir venturosa. Assim, para a 

narradora a carência está em Pedro, o seu objeto amoroso, é nele que moram as suas 

incertezas e vontades.  

 Com isso, acreditamos que há nesse trecho a representação de dois 

conceitos de desejo, uma vez que se imaginarmos puramente o significado de 

carência, chegaremos ao consenso de que carência é a ausência de alguém, neste 

caso, a ausência de Pedro, representando, então, o desejo como falta. Porém, nos 

distanciando do próprio significado do termo carência, podemos entender que a 

personagem modifica o significado da palavra, fazendo com que ela seja falta e ao 

mesmo tempo impulso. Destacaremos, dois trechos que representam essas duas 

definições: 1º o desejo como impulso: “É nesta carência que sinto a vontade de 

prosseguir” (NOLL, 2008, p. 51); ela demonstra que Pedro é o impulsionador de sua 

escrita, são ele e o filho que motivam a continuação de sua narrativa, logo, o desejo é 

impulso, vontade de devorar, como afirma Bauman (2004); 2º o desejo como falta: “E 

que no entanto carece” (NOLL, 2008, p. 51), a personagem meio que se volta para as 

suas subjetividades, para a ausência permanente de Pedro em um dos momentos 

mais felizes que é a gestação. De fato, a representação do desejo como falta, fazendo-

nos imaginar que ela realmente precisa dele para prosseguir.  

 É válido lembrar que, nas relações amorosas, quando o sujeito se sente só 

ele muda os seus hábitos na ausência do objeto amoroso, pois é imerso às suas 

subjetividades, dando vez a imprecisão de suas sensações. Por isso, a partir da falta 

de Pedro, a narradora se sente impulsionada a continuar a escrita sem medo de se 

queimar, ela deseja amplamente o avanço, a finalização de sua história de amor e, 

como resultado a completude amorosa. Em razão disso, ela escreve e afirma que em 
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“Conversações de amor” o seu filho é lembrado, bem como a relação amorosa dela 

com Pedro, concluindo que é necessária a escrita desse ensaio em razão das tensões 

do mundo que, assim como ela, vive com a ausência do amor.  

 O final do conto é ainda mais instigante e motivador para o amor Eros, pois 

representa o possível recomeço de um novo ciclo amoroso: 

 

Então por hoje eu me canso de Conversações de amor e saio a andar 
pela rua, deixo Pedro com seu celo, o meu jeans está gasto e asso 
pela rua mais movimentada da noite, entre alguns luminosos de 
cinemas e shows de strip-teases, entro num cinema que reprisa Vidas 
amargas, do meu lado senta um homem que eu não olho, suas mãos 
nervosas param pouco num mesmo lugar, ele vira a cabeça, diz 
alguma coisa imprecisa e impaciente, levanta, e vai sentar mais na 
frente. Agora eu o vejo, é magro, bigode espesso e se acalma pouco 
a pouco olhando o filme (NOLL, 2008, p. 52).   

 
 Esse fato inusitado surge no momento em que ela foge das complicações de 

sua relação com Pedro e subitamente se deixa levar pela figura desse homem, que 

para nós representa uma nova possibilidade e caminho a seguir. A personagem 

assume o papel masculino, antes de entrar no cinema, perambulando pela rua 

movimentada e em shows de strip-teases, negando, inclusive, a monotonia de um 

relacionamento rotineiro. É, então, um comportamento transgressor, pois geralmente 

são os homens que saem em busca de experiências fora do casamento. Porém, é 

válido destacar que essa inversão dos papéis é extremamente possível, uma vez que 

demonstra o poder da personagem na relação amorosa e, retomando alguns mitos, 

observamos que as mulheres foram tomadoras de decisões, atuando como 

transgressoras a fim de buscar os seus espaços como, por exemplo, nos mitos de Eva 

e Adão e no mito de Pandora: 

 

Eva arruína Adão e toda a humanidade por deixar-se tentar pela 
serpente, e o mesmo faz Pandora, a primeira mulher segundo a 
mitologia grega, criada por Zeus para castigar os homens: o deus dá 
a Pandora uma ânfora cheia de desgraças, jarra que ela destampa, 
movida por uma irrefreável curiosidade feminina, liberando assim 
todos os males [...] nesses mitos é a mulher quem tem o atrevimento 
de perguntar-se sobre o que existe além, o anseio de descobrir o que 

está oculto (MONTEIRO, 2007, p. 11).  
 

Notamos que essas mulheres se posicionam ativamente, negam a passividade 

e trazem para a humanidade a morte e a enfermidade (MONTEIRO, 2007). No conto, 

a protagonista busca, também, o conhecimento e a sua descoberta pessoal, assim 
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como a mulher de Ló, que contemplou Sodoma, ela não oprime a sua vontade de 

olhar para trás, busca sentir o desejo pulsante que há nela e que a deixa viva. Por 

isso rompe com o estereotipo, observa a movimentação nas ruas e não se sente 

punida ou sem ardor sexual.  

  Já na sala do cinema, apesar de ser um rápido trecho, notamos que a 

personagem demonstra a sua atenção para aquele homem que, assim como ela, 

parecia estar fugindo de algo, se amargurando na reprise do filme que, 

aparentemente, foca na vida e na amargura. Podemos ainda pensar que a 

personagem se sentiu atraída pelo misterioso homem, uma vez que ela buscava se 

sentir completa amorosamente e, como o homem parecia estar confuso como ela, 

havia ali uma possibilidade de recomeço. Desse modo, entendemos que a 

complexidade humana é representada através dessas questões, já que esses 

conflitos e indecisões fogem simplesmente da realidade ficcional e nos fazem 

compreender com mais clareza essa nova (ir)realidade que a personagem busca.  

 Concluímos, portanto, que todas as pretensões iniciais do conto, de se 

construir um relacionamento duradouro e com aparência de “felizes para sempre”, são 

invertidas bruscamente pelo conflituoso embate entre o desejo, em um sentido 

positivo, de gerar impulso e motivar a relação amorosa, e a rotina, a própria 

representação do fim do ciclo amoroso. Talvez a narradora não tenha se dado conta 

de que mesmo tendo, de certo modo, construído a ideia de família com Pedro, não 

haveria possibilidade de seguir os mesmos passos escolhidos pelos pais dele, que 

fizeram tudo o que puderam para se dedicar ao bem estar da família, largando seus 

desejos mais enrustidos para se dedicar ao filho e ao lar. Cada um, dentro das suas 

particularidades, se sentiu, mesmo que por alguns instantes, completo. Enquanto a 

ausência pode ter gerado na narradora a vontade de ter Pedro novamente, nele 

acontece o inverso, estando tudo concretizado não há mais motivos para conquistar 

a sua namorada. Restam, então, as novas possibilidades: concretizar o 

relacionamento entre eles em um livro e vivenciar novas vicissitudes amorosas. 

 

4.2 “A VIRGEM DOS ESPINHOS”: O PURGATÓRIO 

 

 

O conto “A virgem dos espinhos” é marcado por muitos questionamentos 

sobre a virgindade da personagem principal, intitulada como a Virgem de Barra 



66 
 

Mansa. É narrado por um narrador onisciente intruso, que descreve a vida da virgem 

e, inclusive, a morte da personagem pela perda de sua castidade. No início do conto, 

o narrador apresenta a personagem e o lugar social em que ela vive. Vejamos o 

trecho: 

 

Uma virgem de barra mansa? Quem diria é devota da Virgem e está 
há apenas três meses no Rio de conjugado com mais três 
companheiras da terra e que amanhã chegará aos 19 anos com a 
visita do irmão que virá de São Paulo pela Única e que aparecerá 
diante dela todo aflito pelos espinhos da carne e pelos desabafos da 
inquisição? (NOLL, 2008, p. 53). 

 
Notamos que, na apresentação da personagem, há o destaque para a 

castidade da Virgem. O tom de pergunta do narrador aparenta soar de forma irônica, 

demonstrando não acreditar em uma virgem naquele lugar e ainda devota da Virgem 

Maria. É pertinente também destacar que todas as ações acontecem no Rio de 

Janeiro, local onde a Virgem divide sua morada com mais três companheiras. Nesse 

mesmo trecho, o narrador insere o irmão da Virgem, personagem que se apresenta 

aflito pelos conflitos da carne e do regime autoritário, tormentos esses que serão 

impostos à personagem central através do irmão.    

Quanto ao título da narrativa, não podemos deixar de destacar a 

representatividade da palavra “virgem”, que especifica ironicamente o local em que a 

Virgem mora, dando a entender a impossibilidade de haver alguma jovem virgem. 

Além disso, percebemos possíveis indícios de sua vida conflituosa, justamente pelas 

imposições sociais trazidas pelo irmão que a levam à morte. Como observamos nesse 

trecho em que se antecipa a história da cena amorosa da Virgem:  

 

[...] Mas, antes, vejam e sintam a Virgem de Barra Mansa. Tirem suas 
próprias conclusões. Eis que chega na cena bolorenta de uma noite e 
se consome na cama da véspera dos seus anos. Reparem o aposento 
escuro e a vela que não mais se vê nos dias de hoje acesa para 
alguma Imaculada ou Coração. Ela olha a clara névoa da noite e se 
mortifica como o corpo quando dói. Dói, e ela não nota que sente. 
Por enquanto vive o seu Calvário. Os lábios entreabertos, os 
seios lustrosos para o nada, o colo armado de poderosos vigias 
- tão cinderela que a gente pensa até que é falso e vão (NOLL, 
2008, p. 53, grifos nossos). 

 
O narrador, em tom de deboche, descreve a fragilidade da personagem e a 

sua incapacidade de resistir ao desejo carnal, já que ao destacar que ela “se mortifica 

como o corpo quando dói” e que vive “seu calvário” enfatiza a sua rendição aos 
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desejos. Ainda assim, percebemos que há uma antecipação e comparação do 

relacionamento amoroso ao final trágico da jovem, pois o narrador retoma os calvários 

da própria personagem e a maneira que ela se apresenta nos dois momentos mais 

intensos: a cena do relacionamento amoroso e a cena da morte.  

Desse modo, podemos entender, desde o título até às descrições da 

personagem, que o olhar do narrador sobre a Virgem aponta os calvários de dor 

prazerosa, ou seja, o êxtase e a dor mortífera, a perversão. Essas dores se relacionam 

ao momento sexual e ao momento da morte e encontram correspondência nos 

postulados de Giddens (1993). Assim, entendemos que a dor prazerosa tem relação 

com o êxtase, isto é, a “sensação momentânea de exaltação que a pessoa desfruta 

quando uma sensação ‘especial’ é produzida – um momento de libertação” 

(GIDDENS, 1993, p. 84). Desse modo, a Virgem vive esse momento de libertação em 

que seu corpo é levado a vivenciar as sensações desejosas e, em oposição, a dor 

mortífera revela a perversidade da sociedade contra a liberdade do sexo feminino em 

ter experiências sexuais sem um propósito definido, como o casamento. No conto, o 

resultado para essa atitude é a morte, nem casamento, nem vivências amorosas são 

permitidas à Virgem, já que ela deveria se manter casta e se entregar a Deus como a 

Virgem Maria. 

Sabemos, pois, que a virgindade foi elemento decisivo para as mulheres, uma 

vez que para se casarem deveriam ser castas, sendo, então, um símbolo de prudência 

e de princípios. Por isso, a castidade representou socialmente uma luta intensa de 

algumas mulheres em ter o direito não de serem símbolos de maturidade, mas de 

viverem a sexualidade assim como os homens. No entanto, muitas delas, rendidas à 

pressão social ainda tinham como símbolo a castidade. De acordo com Anthony 

Giddens:  

 

A virgindade antes do casamento, por parte das garotas, era apreciada 
por ambos os sexos. Poucas garotas revelavam o fato de permitirem 
a um namorado uma relação completa – e muitas só admitiam que tal 
coisa acontecesse se estivessem formalmente comprometidas com o 
rapaz em questão. As garotas mais sexualmente ativas eram 
depreciadas pelas outras, assim como pelos próprios homens que 
buscavam ‘se aproveitar’ delas. Assim como a reputação das garotas 
estava apoiada em sua capacidade de resistir, ou conter, os avanços 
sexuais, a dos rapazes dependia das conquistas sexuais que 
poderiam realizar (GIDDENS, 1993, p. 19). 
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 Embasados nessa citação, podemos compreender que toda mulher, em 

meados do século XX, deveria se manter virgem, representando um símbolo de 

reputação familiar. As que burlassem a ideia de se conservarem puras para cultivar 

seus relacionamentos momentâneos, eram depreciadas pelas mulheres que se 

intitulavam prudentes. Desse modo, a virgem de Barra Mansa deveria continuar 

imaculada, preservar o nome da família a partir do martírio da castidade. Percebemos 

isso na fala do irmão da personagem, que abarca essa ideia de mortificação dos 

desejos para manter a virgindade: “[...] porque a castidade num homem era um bem 

e que na mulher era a própria natureza dos céus, e que quem macula a natureza 

celeste que traz em si é o maior dos criminosos sem perdão de Deus” (NOLL, 2008, 

p. 57). 

Nessa visão, o desejo é interpretado como algo puramente negativo, exposto 

a partir de um discurso religioso de que tanto o homem quanto a mulher devem ser 

obedientes ao Senhor. Percebemos, então, que a mulher e o homem devem aceitar a 

condição de mortificar os desejos, pois são filhos de Deus, aquele que os levarão para 

o céu, seguindo os pressupostos cristãos. Porém, notamos que a punição para os 

sexos é feita de formas diferenciadas, uma vez que na fala do irmão da Virgem a 

castidade da mulher seria superior a virgindade masculina, pois “é a própria natureza 

dos céus”, ou seja, o desejo feminino é bem mais reprimido que o masculino, 

justamente pela representação de grandeza de sua castidade, um olhar puramente 

patriarcal. Conforme Lima (2010, p. 3), “numa sociedade patriarcal, as leis e interditos 

vão considerar os homens senhores do mundo e suas mulheres, simples acessórios 

para satisfazer os homens”. Logo, inferimos que a mesma concepção para a aplicação 

desses interditos em um casamento (a mulher como uma figura inferior ao homem), 

também se aplica à mulher virgem enquanto membro da sociedade vigente.  

A castidade seria, então, o maior bem da protagonista, logo, desviar-se dessa 

ideia é ferir a si própria e a Deus. Diante dessa percepção, a personagem não poderia 

viver as suas paixões, era seu dever resistir aos desejos sexuais e ser prudente, 

representando, assim, a própria virtude. Destarte, toda a conversa entre eles percorre 

em torno da repressão social imposta por uma ideia de fé, trazida pelo irmão e que a 

personagem deveria acatar. A morte da Virgem de Barra Mansa é associada ao seu 

breve relacionamento amoroso, sobretudo, em decorrência da suposta perda de sua 

virgindade.  
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O conto “A virgem dos espinhos” é constituído a partir da imposição social, 

enfatizando o caráter de purgatório através dos questionamentos do irmão da 

personagem sobre a virgindade. É interessante pontuar que na narrativa a Virgem 

burla essa imposição e se entrega aos desejos da carne; ela não resiste ao seu colega 

de trabalho, Sabóia, e o encontro acontece de forma rápida, sem muitas conversas. 

Bauman (2004) pontua que esses relacionamentos rápidos não têm como intenção a 

vontade de cuidar do objeto amado, e sim a concretização do desejo carnal, que 

geralmente se realiza por impulso.  

Notamos que, no conto, o narrador impõe ao leitor a figura de juiz, atribuindo 

a ele a função de participante ativo na história da personagem, apresentando o eixo 

norteador de todo o enredo trágico, que é o depoimento da protagonista sobre a noite 

amorosa. Vejamos: 

 

Pobre Virgem de Barra Mansa. Não vai resistir. É fraca. Mas não 
nos inquietemos com antecipações. A virgem quer viver seus 
incontroláveis minutos. Deixem-na viva para respirar o sacrifício. O 
irmão virá amanhã e agora ela fala com seus derradeiros botões. É 
alva essa carne e purga seu sabor num lancinante auto-inventário. 
Ouçam-na dizer (NOLL, 2008, p. 54, grifos nossos). 

 
 Com base na citação, observamos que o narrador mantém um diálogo com o 

leitor, bem como introduz a versão da Virgem sobre a noite amorosa e pontua que se 

trata de um auto inventário. Logo, entendemos que temos acesso a um depoimento 

de uma personagem prestes a morrer, declarando os pecados da carne. Acreditamos, 

ainda, que este testemunho ocorre em um tempo desconecto a construção narrativa, 

sendo posto em pauta para julgarmos a Virgem por sua relação amorosa. Além do 

mais, essa fragmentação temporal na ordem narrativa faz com que o narrador 

antecipe um recorte da história, de antes da morte da personagem, para motivar o 

julgamento da Virgem. 

 Muitas colocações do narrador demonstram as percepções de seu olhar e 

somam um todo representativo sobre a personagem principal. Ele, então, é 

completamente intruso nas sensações da Virgem e perambula pelas ideias e emoções 

da personagem. Norman Friedman (2002), categoriza esse tipo de narrador como 

onisciente, pois ele assume qualquer ponto de vista e é ilimitado em suas 

observações. Desse modo, o narrador se envolve na narrativa, participa ativamente e 

avalia a personagem central a partir de suas ações para se incluir na narração.  
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 Ainda mais, essas marcas de posicionamento do narrador apresentam um 

julgamento sobre a Virgem e influenciam a condenação da personagem, como vemos 

nessa citação: “Paz quente e todos sabem. Menos ela, que acha que habita regiões 

geladas. No entanto guerreira da febre. [...] Mas ela não tem culpa de viver os pés 

gelados. [...] Pobre Virgem de Barra Mansa. Não vai resistir. É fraca. [...]” (NOLL, 2008, 

p. 53 – 54). Destacamos, então, a partir dessa passagem, alguns trechos 

representativos, como: paz quente, habita regiões geladas, guerreira da febre, pés 

gelados, pobre virgem, fraca, para enfatizar que há uma desqualificação da 

personagem intitulada como Virgem, sendo a representação, a partir do olhar do 

narrador, de uma figura feminina frágil, tanto sexualmente quanto socialmente. 

Podemos pensar, ainda, que essa visão social do narrador é ampla, pois se generaliza 

às outras personagens que vivem no mesmo lugar social da Virgem. 

 Destacamos, também, que o narrador é genuinamente machista, 

representando a sociedade patriarcal. Essa postura fica evidente quando a 

personagem é qualificada como fraca, pobre e que não resiste aos desejos da carne, 

reproduzindo conscientemente um olhar opressor, carregado de valores tradicionais. 

É pertinente, então, discutir brevemente sobre a sociedade patriarcal a fim de 

compreendermos as atitudes desse narrador. Segundo Monteiro (2007), o início da 

sociedade patriarcal é impreciso, mas o que se sabe é que pode ter surgido quando 

definiram a ideia de propriedade privada e de família, neste momento, também, se 

estabeleceram as hierarquias e a mulher se sujeitou ao lar e, como o homem era dono 

de grandes posses, controlava a mulher, seus desejos e vontades. Dessa forma, no 

conto, o narrador assume a postura do homem que é dono das grandes posses e, a 

Virgem, essa mulher que é colocada abaixo desse homem. 

 Porém, é válido compreender que o homem só assume essa postura, por 

observar a representação de um deus puramente patriarcal e controlador dos desejos 

femininos, cultuado a partir da tradição judaica, que define o espaço do homem como 

ativo e a mulher como submissa: 

  

A tradição judaica conta que Eva não foi a primeira mulher de Adão, 
pois antes existiu Lilith. E essa Lilith quis ser igual ao homem: 
indignava-se por exemplo, de ser forçada a fazer amor embaixo de 
Adão, uma postura que lhe parecia humilhante, e reclamava os 
mesmos direitos do varão. Adão, aproveitando-se de sua maior força 
física, tentou obriga-la a obedecer, mas então Lilith o abandonou [...] 
suas moderadas reivindicações eram certamente inadmissíveis para 
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o deus patriarcal da época, o qual transformou Lilith numa diaba 
matadora de crianças e condenou-a a padecer a morte de cem de seus 
filhos a cada dia, horrendo castigo que emblematiza à perfeição o 
poder do macho sobre a fêmea (MONTEIRO, 2007, p.11) 

 
 Observamos, pois, que a mulher desde sempre foi punida por suas vontades 

e desejos. A Virgem do conto de Noll assume a postura de Lilith, mas também é 

castigada por corromper o sistema opressor. Sistema esse que é exposto pelo olhar 

do narrador, julgando a Virgem antecipadamente, reproduzindo um discurso religioso 

de que a mulher é fraca e que não resiste aos desejos da paixão.  

 Além disso, no conto, podemos interpretar que o desejo carnal é representado 

através dos espinhos, ou seja, a ideia de que eles são o símbolo do pecado que 

dialoga, por exemplo, com a imposição das igrejas cristãs, pois rompem com a 

tradição herdada desde o judaísmo, que embasada na moral e na ética cristã poda o 

homem a uma vida de virtudes. Consequentemente, condenam e apontam os desejos 

sexuais como distanciamento entre o homem e Deus, uma vez que a concupiscência 

da carne é um pecado para Deus e faz com que o homem se distancie dele, como 

vemos na bíblia Jerusalém (2012, p. 2041), no livro de Efésios, capítulo 2:3, “[...] nós 

também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades 

da carne e os seus impulsos, e éramos por natura como os demais, filhos da ira”.  

 Desse modo, os desejos sexuais, para as igrejas cristãs e para a bíblia, 

despertam a ira de Deus que os vê como um pecado e, sobretudo, como 

distanciamento entre Ele e os homens. No entanto, é comum também em outras 

religiões essa interpretação do desejo como um símbolo de desvio, atuando como 

mecanismo de controle que visa oprimir o comportamento humano, forçando a 

aceitação das regras religiosas. Tal controle se estabelece pela ideia de salvação ou 

purificação da alma a partir da negação desse instinto puramente humano, que é o 

desejo.    

 Podemos perceber que o conto é permeado pelo misticismo religioso em 

oposição aos desejos sexuais, representado pelo irmão da Virgem, que impõe à 

personagem o distanciamento dos desejos carnais para se manter pura e casta. Além 

disso, o narrador, ironicamente, sabendo da condição social da personagem prepara 

o leitor: “Senão vejamos: tudo como não há mais e como há em cada endereço do 

inconsciente purgatório da Barata Ribeiro” (NOLL, 2008, p. 53). Assim sendo, o 

narrador enfatiza o inconsciente purgatório, como uma forma de ressaltar que cada 
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leitor, com suas sensações e intuições emocionais, julgará a personagem e verá o 

resultado do desejo pecaminoso da Virgem. 

Ademais, é interessante pontuar que o conto estabelece relação com o 

período da Santa Inquisição, imposta pela Igreja Católica, pois há, em grande 

destaque, a repressão religiosa de costumes antiquados, uma vez que o irmão da 

Virgem se intitulava como parte da “Fé Moral do Povo Brasileiro” (NOLL, 2008, p. 56), 

enfatizando que as mulheres deveriam se manter virgens para herdar o reino de Deus. 

Esses atos, por vezes, autoritários se assemelham ao período das torturas impostas 

pela ação da igreja católica, ou seja, foi o momento histórico em que se julgavam as 

jovens moças acusadas de bruxarias, ou qualquer ação que fugisse do que a igreja 

pregava. Conforme José Bernardes, em A inquisição (1959, p. 7), a igreja tinha, nessa 

época, a missão de “[...] propagar, fortalecer e proteger a revelação divina. Para 

satisfazer ao dever, ao "ofício" de proteger a fé”. Em vista disso, para manter a unidade 

da igreja católica, a instituição torturou e matou em nome da fé. No conto, a decisão 

de viver ou morrer traz esse autoritarismo religioso através do irmão da Virgem.  

Além disso, essa representação de poder faz relação com a ditadura militar 

do Brasil, momento em que os brasileiros não poderiam fugir das regras impostas pelo 

governo autoritário e que resultou em mortes, exílios e muitas torturas. No conto, há 

um fragmento que comprova tal relação. Vejamos:  

 

[...] o irmão chamou-a para ver o Jornal Nacional. Não gosta? Ela 
respondeu que sim da porta da cozinha e veio vindo e sentou-se ao 
lado dele. O locutor leu uma nota oficial informando que a polícia 
prendera três estudantes que distribuíam panfletos atentatórios à 
Segurança Nacional (NOLL, 2008, p. 56). 

  
Percebemos, portanto, que ao tratar da retaliação policial o conto ambienta-

se no contexto da ditadura militar. Ainda mais, reforça que a intenção do irmão da 

Virgem, ao assistir o jornal com ela, é deixar em evidência para a personagem central 

que não se deviam burlar as autoridades e, sim, obedecê-las fielmente. Com isso, o 

irmão da Virgem em sua conversa imprecisa afirmava que a personagem não poderia 

deixar de ser pura. Logo, entendemos que esses atos autoritários representam o 

período do mando militar no Brasil e são desenvolvidos ao longo do conto, conforme 

percebemos, com mais ênfase, neste trecho:  
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[...] a cabeça dele tinha mudado desde que entrara numa organização 
chamada Fé pela Moral do Povo Brasileiro, e que ele via que agora a 
moral e os costumes estavam apodrecendo, que as mulheres já não 
eram mais virgens, que os subversivos tentavam a todo pano solapar 
o que restava de bom da sociedade, e que os integrantes da sua 
organização pensavam que era preciso a gente ser hoje um santo- 
guerreiro, que era preciso a gente se manter casto e puro e ao mesmo 
tempo usar das armas que os subversivos usavam senão era o fim da 
sociedade, da família, da pátria, de Deus, porque não adiantava nada 
castigar essa gente nas prisões, era preciso mostrar a força contra o 
mal, ser menos indulgente (NOLL, 2008, p. 56-57). 

 

Com base no depoimento do irmão da Virgem, apreendemos que ele tenta 

impor determinados padrões sociais que eram perceptíveis em costumes de outras 

épocas, sendo uma ação reacionária, pois enfatiza a perda da virgindade como marca 

de uma subversão de costumes morais, sobretudo, de antigos valores. Além disso, 

para ele a sociedade tem sido aniquilada pela quebra dos regimes tradicionais de 

família, da figura feminina, da religião. Entendemos, pois, que todos esses aspectos 

demonstram a face machista do irmão da Virgem, explicitando através de seu 

depoimento a ideia subliminar de que a sua irmã deveria fugir das novas regras 

sociais, que não correspondem aos antigos costumes éticos. Ela precisa se manter 

casta para toda a vida, caso contrário, a morte seria a forma de manter a fé moral dela 

e do povo brasileiro. Sustentar, então, a fé do povo seria assumir o papel de ditador e 

para isso as armas controlariam todos que fossem contrários às regras tradicionais. 

Desse modo, a virgindade logo representaria a negação aos padrões sociais. 

Sabemos que o irmão tenta a todo custo se colocar dentro do discurso da Virgem, 

relatando a convicção de a castidade fazer parte do homem e da mulher, mas ele é o 

opressor, que dita regras e gera terror:  

 

Foi quando ela viu um embrulho no colo do irmão, um embrulho que 
ele foi abrindo e mostrando um revólver, uma arma pequena, cano 
curto, é dessas que não fazem barulho, nenhum, ele foi dizendo, é 
dessas que matam sem barulho [...] precisava dela como de uma 
aliada, que essa arma era agora dela pra ela se proteger da cidade e 
que ele começaria a exigir em troca que ela se mantivesse pura como 
a Virgem Maria Imaculada, que ela se possível nem casasse, que se 
doasse a Deus num convento ou na NTRKLOPI mesmo, mas que não 
andasse com rapazes onde quer que fosse, que os homens da cidade 
estavam acostumados a uma vida desregrada e pecaminosa, que só 
assim ela não perderia a alma, que perder a alma é a maior desgraça 
que uma pessoa pode praticar contra si própria (NOLL, 2008, p. 57).  
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A partir deste fragmento é reforçada a ideia de imposição de regras que soa 

em tons ameaçadores a todos que tentassem fugir delas. A Virgem é, então, induzida 

a ser uma mulher temente a Deus, distante dos homens e do convívio social. Dessa 

forma, a beleza de sua alma seria o que a levaria para perto de Deus. A partir disso, 

o irmão passa a questionar a personagem em tons de ameaça sobre a sua virgindade 

e pureza:  

 

[...] deitando um peso brutal sobre ela, exigindo agora que ela jurasse 
que jamais, em momento algum deixara algum homem tocá-la, jurasse 
que continuaria assim pura e santa [...] jurasse por Deus e pela Virgem 
Maria e pelos pais falecidos que morreram de tanto se sacrificar pelos 
dois filhos [...] você está me ouvindo me vendo, me ouvindo me vendo 
bem de perto, o irmão que lhe quer todo o bem, lhe pedindo que jure, 
que jure que você se conservará uma Virgem Maria pelo resto dos teus 
dias, porque só assim você verá o Rosto de Deus depois de morta, e 
que para poder ver o Rosto de Deus é permitido até matar, e que é por 
isso que eu peço o teu juramento – o cano da arma contra os lábios 
dela, esmagados e sangrados já os dois lábios perdiam a força e 
queriam se render enquanto o irmão urrava jura jura, a língua dela já 
no cano morno. E quando o irmão apertou até uma dor de insuportável 
náusea a mão com que ela segurava o revólver ela sentiu aquele 
mesmo gosto quente da noite no apartamento do Sabóia estilhaçar lá 
por dentro da garganta e aí, com os dois restos da voz ela gemeu 
esganiçada eu juro. (NOLL, 2008, p. 58). 

 
Desta forma, percebemos que a Virgem se torna uma mártir por não renunciar 

de forma satisfatória aos desejos da carne. Sendo torturada com palavras dosadas de 

religiosidade, é exterminada por não conseguir ser a representação fiel da própria 

Virgem Imaculada, mãe de Cristo, que renunciou aos desejos carnais para ter uma 

experiência íntima, de fé, com Deus. Além disso, os espinhos da carne também fazem 

relação com a coroa de Cristo, que assim como a Virgem, se tornou mártir por não 

abdicar da sua história de vida.  

Esse trecho também sugere incesto e uma possível relação sexual, pois 

aparece nesse fragmento um ato desejoso entre os irmãos, forçado pelo irmão da 

Virgem que violentamente deita por cima dela, suplicando por juramento de fidelidade: 

“o irmão que lhe quer todo o bem, lhe pedindo que jure, que jure que você se 

conservará uma Virgem Maria” (NOLL, 2008, p. 58). Além disso, outros trechos 

remetem a possível relação sexual: “o cano da arma contra os lábios dela [...] já os 

dois lábios perdiam a força e queriam se render [...] sentiu aquele mesmo gosto quente 

da noite no apartamento de Sabóia” (NOLL, 2008, p. 58). É uma cena de extremo ódio 

e violência, como se o irmão não quisesse que ela pertencesse a outro homem, aos 
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homens que não são virtuosos e nem prudentes, mas que pertencesse à ele. Logo, a 

Virgem é usada nas duas relações e não tem possibilidade de sentir o desejo, sendo 

oprimida pelos dois homens, egoístas e centralizadores de suas vontades. 

Pensemos, então, no desenrolar da história amorosa da Virgem e em sua 

versão sobre tudo o que ocorreu. A personagem se apresenta como uma jovem pura, 

delicada e uma inexperiente aos desejos carnais, se mostrando como uma 

personagem que foi influenciada a viver uma nova experiência interpretada como 

pecaminosa. Todo o depoimento gira em torno de sua autodefesa, por isso que a 

Virgem descreve detalhadamente o que aconteceu naquela noite, supostamente 

como uma tentativa de se livrar da morte:  

 

- Só uma vez, juro por Deus e todos os santos! Foi Sabóia, um colega 
da NTRKLOPI, de onde sou telefonista em tempo integral há dois 
meses e meio, foi Sabóia e fomos dançar na Barra da Tijuca, depois 
me convidou pro apartamento dele, eu fui acreditando que nada iria 
acontecer, eu juro! Subimos cinco andares porque não tinha luz, 
cansamos, ele me apertou contra o peito ainda na calçada pedindo 
que eu dissesse eu te amo, diz eu te amo, eu disse eu te amo, ele 
respondeu nós nos amamos, ele respondeu vamos subir logo pra 
gente entrar no apartamento e ouvir o disco da Waleska que eu 
comprei ontem, você não gosta de música de fossa? [...] você me ama 
ou não me ama? eu te amo ou não te amo? (NOLL, 2008, p. 54 - 55, 
grifos nossos). 

 
Com base neste fragmento, percebemos que a Virgem descreve as primeiras 

táticas de conquista de Sabóia. É interessante contextualizar que a Virgem, após 

dançar a noite inteira é convidada pela personagem para visitar o seu apartamento, 

local onde ocorre todo o desenrolar da história amorosa. Apesar de ser um trecho 

descritivo o que se sobressai é a pressa para a realização do desejo de Sabóia, que 

aparentemente nervoso apela para a recorrência do “eu te amo” como uma tática de 

conquista. Podemos, ainda, pontuar que esse comportamento da personagem 

masculina em insistir numa ideia de amor, representado pelo “eu te amo”, dialoga com 

os pressupostos do estudioso Roland Barthes (2007), que discorre sobre o exagero 

dos apaixonados em declarar, a todo custo e de forma alucinada, o seu amor pelo 

objeto amoroso. Essa recorrência das declarações, portanto, não pressupõe a ideia 

de constituição de um relacionamento pleno, pelo contrário, é insignificante se 

pensarmos no propósito de Sabóia para com a Virgem, uma vez que o interesse da 

personagem é motivado pela vontade de possuí-la apenas por alguns instantes. 
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A partir desses apontamentos sobre as atitudes de Sabóia, podemos 

compreender a dissimulação presente nos modos da personagem, uma vez que as 

suas táticas de conquistas são rodeadas de um suposto sentimentalismo. Sendo 

assim, dialogam com as discussões de Ovídio (2006), quando ele aponta que para 

conquistar o objeto amoroso, o amante utiliza-se das diversas facetas de sedução, 

mesmo que essas maneiras de domínio sejam banais e egoístas, pois visam apenas 

em como conquistar e não como manter o objeto amoroso. Esse pensamento do poeta 

Ovídio se liga às atitudes de Sabóia, pois seu comportamento é tendencioso, pensado 

apenas para a conquista e a consumação do desejo sexual, sem haver, neste caso, 

ao menos uma suposta tentativa de relacionamento duradouro. 

  É necessário, ainda, destacar sobre a conduta de Sabóia, assumindo a 

postura de um homem cheio de vontade para vivenciar a sua aventura amorosa. Como 

não havia nenhuma pretensão de cultivar um amor duradouro, a personagem age 

rápido sem tempo para conversas introdutórias e boa educação, pois ele tinha 

interesses específicos com a Virgem. Logo, a sua suposta gentileza era apenas uma 

forma de conquista. Vejamos: “[...] que escuridão dos diabos, essa porta não abre, 

abriu, eta porta danada, vem cá amor, entra, cuidado pra não esbarrar em nada, 

aqui uma mesa, aqui uma cadeira, televisão, sofá, não vai esbarrar na televisão, 

cuidado!” (NOLL, 2008, p. 54, grifos nossos). Entendemos, então, que, além do 

caráter descritivo do espaço, a personagem demonstra se preocupar com o bem-estar 

físico da Virgem, orientando-a para não esbarrar nos móveis da casa, aparentando ter 

zelo pela Virgem. Embora também haja o cuidado com os seus bens materiais. Porém, 

as suas intenções, por vezes educadas, omitem o seu desejo de possuir a 

personagem incontrolavelmente.   

Podemos, então, compreender que a Virgem é observada por Sabóia como 

um produto de consumo, uma vez que não são levadas em conta as expectativas da 

personagem, mas a própria consumação dos desejos de Sabóia. Nesse sentido, 

interpretamos que a relação entre objeto amoroso e produto de consumo faz analogia 

aos pressupostos teóricos de Bauman (2004), quando ele discute sobre o desejo 

compulsivo da concretização imediata de “fazer amor”, ou qualquer outro anseio de 

realização pessoal. Assim, para ele, o “Desejo é vontade de consumir. Absorver, 

devorar, ingerir e digerir – aniquilar. O desejo não precisa ser instigado por nada mais 

do que a presença da alteridade” (BAUMAN, 2004, p. 23). 
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 Com base na citação, a motivação do desejo está na presença do outro. É a 

presença do amante que motiva a vontade de consumir impulsivamente, sem o caráter 

de preservá-lo e de cuidá-lo. O objeto é apenas um bem de consumo momentâneo, 

sobretudo, descartável. Nesta concepção de Bauman (2004), o desejo não é discutido 

como falta, mas como impulso, ou seja, é ele que motiva os amantes a viverem 

diversas relações amorosas, sem firmar nenhum compromisso. 

Diante disso, tudo o que envolve a conflituosa relação entre Sabóia e a Virgem 

se baseia nessa rapidez consumista do desejo. A protagonista não hesita em pontuar, 

explicitamente, no seu intenso purgatório, a intensidade dos atos de Sabóia e a sua 

inércia na relação:  

  

[...] E ele sentou e me puxou pro colo dele e foi botando a mão dele 
por dentro do meu decote, pegou um seio, abocanhou o outro por cima 
da blusa mesmo, eu confesso que comecei a ficar molhadinha, tudo 
escuro em volta e eu molhadinha louca de medo, querendo pedir 
socorro mas com vergonha de dar um berro, ele já tirava aos 
solavancos a minha calcinha e ia metendo o dedo pelo meu sexo 
adentro e eu dizendo pára pára, ó meu bem, ele respondia, vamos nos 
divertir um pouquinho [...] e ele abriu o fecho da minha saia e tudo 
escuro me jogou no sofá e foi por cima de mim e acho que ele já tava 
pelado e de repente começa a empurrar uma coisa pela minha boca 
adentro, e a luz voltou aí, e eu com aquilo enfiado na minha boca, me 
engasgando e ele empurrando, empurrando até que uma coisa quente 
bateu na minha garganta e ele tirou a coisa dele da minha boca e se 
atirou pro lado (NOLL, 2008, p. 54-55). 

 
 A partir dessa citação, podemos entender que a Virgem nem ao menos teve 

a oportunidade de interagir na relação, apesar de confessar que por um momento se 

envolveu, logo demonstra a sua insatisfação com a rapidez do ato que impossibilitou 

a sua interação. Além disso, entendemos que o desejo intenso da personagem Sabóia 

em ter a Virgem a qualquer preço, comunga com a representação social da virgindade 

para a sociedade machista, a castidade enquanto símbolo dos anseios masculinos, 

que muitas vezes representa a superioridade do homem sobre a mulher. 

 Além disso, podemos discutir neste fragmento a posição ativa de Sabóia e a 

passividade da Virgem, tendo como base teórica os pressupostos de Bataille (1988), 

em O Erotismo. Segundo o autor, em toda relação erótica está presente a violência, 

marca da continuidade e descontinuidade do homem. Assim, toda reprodução é 

envolvida de violência: “Qual o significado do erotismo dos corpos, senão o de uma 

violação do ser dos que nele participam?  (BATAILLE, 1988, p. 15). No erotismo dos 
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corpos, está em evidência a paixão, a fusão dos corpos, ligada à atividade erótica. E 

nessa atividade cada ser ocupa um espaço. Para ele, “o elemento masculino tem, em 

princípio, um papel activo e o elemento feminino um papel passivo” (BATAILLE, 1988, 

p. 16). Cada participante, então, atua em um campo de ação e a figura feminina é 

dissolvida em sua individualidade, em seu estado descontínuo, mas que tanto o 

homem quanto a mulher se comunicam nos sentimentos, no sacrifício e na 

obscenidade. 

 No conto, observamos o caráter violento, obsceno, que leva ao sacrifício da 

Virgem. Na relação, Sabóia permanece sempre superior a personagem, ele conduz 

ativamente a relação sexual e não dá vez a Virgem, que atua passivamente, sendo 

apenas usada por ele: “E ele sentou e me puxou pro colo dele e foi botando a mão 

dele por dentro do meu decote, pegou um seio, abocanhou” (NOLL. 2008, p. 54). São 

violências intensas que rompem o corpo da Virgem, dando vez à obscenidade, à 

posse temporária do objeto amoroso feminino, que vivencia as suas inquietudes, 

individualidades, na busca de se unir à paixão. 

 Inferimos, também, que no trecho literário os traços de desejo, tesão e amor 

estão envoltos pela atração sexual e o amante se apresenta de forma descontrolada 

por suas ambições de conquistar plenamente o objeto amoroso, mesmo que seja para 

atender uma fascinação idealizada e tê-lo como um prêmio. Segundo Nádia P. 

Ferreira:  

 

Tesão e amor não são a mesma coisa nem, como os escritores 
românticos imaginavam, dependem um do outro. Ninguém é odiado 
por não dar tesão, nem se odeia alguém porque uma transa sexual foi 
insatisfatória. Mas pode-se vir amar alguém por uma intensa atração 
sexual ou por uma transa que se considerou maravilhosa (FERREIRA, 
2004, p. 26). 

 
 De acordo com a estudiosa, o tesão e o amor são conceitos distintos. Porém, 

o intenso desejo e a realização sexual podem gerar o sentimento amoroso. Inferimos 

que, com base na relação amorosa entre a Virgem e Sabóia, o ato sexual foi oposto 

ao esperado pela personagem central, já que antes do ato propriamente dito, a 

motivação era o sentimentalismo amoroso e isso a motivava a se entregar na aventura 

sexual. Diante disso, insatisfeita, a Virgem prossegue a descrição da noite amorosa: 

 

[...] e eu me levantei, me cobri com as roupas sem tempo de vestir e 
fui até a janela, cuspi lá pra baixo e depois fechei a janela e a cortina, 
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e ele continuava me olhando como se quisesse mais e eu disse 
não, chega, eu vou embora, eu pego um táxi lá embaixo, não precisa 
ir comigo não, não precisa nada, e eu vestindo aquela roupa toda, me 
atrapalhando, me arranhando, sentindo um cheiro esquisito que eu 
sentia nos cinemas, cheiro que eu não sei explicar nem quero, só sei 
que desci correndo os cinco andares cuspindo aquele gosto.[...] um 
guarda-noturno apitando na esquina, nenhum táxi, o guarda-noturno 
armando um riso tão daninho que eu fiquei cega por um instante 
tão grande que quando fui dar por mim tava com um braço no ar, 
chamando um táxi na praia de Botafogo (NOLL, 2008, p. 55, grifos 
nossos). 

 

 Percebemos, portanto, que a virgem não se satisfez prazerosamente com 

Sabóia, embora ele querendo continuar, ela recusa com um aparente 

descontentamento. Porém, motivada pelo desejo de se sentir sexualmente completa, 

é provocada pelo sorriso do guarda-noturno, demonstrando a sua vontade de se 

entregar totalmente, pois ainda estava possuída de desejos. A partir disso, 

observamos que os acontecimentos se desenvolvem intensos e rápidos na vida da 

Virgem como, por exemplo, as sensações de um primeiro encontro que sempre são 

instigantes, conforme aponta Kristeva:  

 

Corpo insuflado, presente em todos os seus membros uma ausência 

deliciosa - voz trêmula, garganta seca, olho embaçado de luz, pele 

ruborizada ou úmida, coração palpitante... Seriam os sintomas do 

amor os sintomas do medo? Medo-vontade de não ser mais limitado, 

retido, mas de ir além. Temor de atravessar não só conveniências, 

interditos; mas também, sobretudo, medo e desejo de atravessar as 

fronteiras de si mesmo [...] (KRISTEVA, 1988, p. 26).  

  
 Nesse viés, os sentimentos são induzidos de sensações incontroláveis que 

ultrapassam a barreira do desconhecido, saindo do próprio sujeito para ir ao encontro 

do outro, envolvidos de sentimentos de prazeres e inquietudes. Essas excitações 

fazem os amantes se questionarem se o que apreciam é amor, medo, ou qualquer 

outro anseio no momento em que se entregam um ao outro. No caso da Virgem, essas 

sensações são usurpadas por Sabóia, que é egoísta e não permite o envolvimento da 

personagem, conseguindo o gozo desejado.  

 Dessa forma, podemos ainda pensar que a Virgem não se entregou 

totalmente aos momentos de tesão por carregar as imposições autoritárias da 

sociedade, ou seja, trazia com ela o discurso autoritário do irmão: uma vida de 

fidelidade a Deus e aos padrões sociais, que pode ter influenciado em sua resistência 

no ato sexual, bem como pela impossibilidade de liberdade na própria relação, já que 
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Sabóia estava preso apenas às suas sensações. Ademais, constatamos que os 

aspectos sociais são transfigurados em suas descrições sobre a personagem central, 

impossibilitando a tentativa dela se manter imaculada no espaço em que ela morava, 

havendo então o julgamento. De algum modo, o medo é trazido para a relação e, 

assim, incapacita qualquer tentativa de envolvimento prazeroso. De tal modo, 

implicitamente se revela que as atitudes da Virgem em não se dedicar ao momento 

com Sabóia enfatizam o duplo martírio da morte espiritual, já que realmente a 

personagem perece. É uma espécie de morte prazerosa, ou morte do prazer, uma vez 

que a Virgem não teve a chance de sentir deveras o prazer esperado.  

 Podemos destacar ainda que há, no conto, uma discussão implícita sobre a 

desigualdade das relações amorosas para o sexo masculino e feminino, já que a 

personagem Sabóia não é julgada pelo narrador, por ter se comportado de forma 

opressora na relação com a Virgem. No entanto, compreendemos que o narrador, 

assim como Sabóia, assume a postura machista e, por isso, não vê qualquer 

incoerência nas atitudes do jovem. De todo modo, o ponto fulcral é o próprio martírio 

da personagem central que representa a impossibilidade de uma realização amorosa, 

a partir da figura feminina, por razões religiosas e autoritárias.  

 Destarte, inferimos que a protagonista por ser de uma família tradicional, 

regrada de normas e padrões, principalmente pela religiosidade, morre virgem de 

prazer, por isso “a virgem dos espinhos”, ou seja, mesmo tendo se entregado, em 

parte a Sabóia, a Virgem não concretiza à sua ânsia amorosa, ela é usada e, assim, 

não tem a chance de se entregar. Podemos inferir, também, que não era da 

competência da personagem viver seu livre-arbítrio, pois a sua condição social, 

analisada no conto, não permitia a experiência prazerosa com os homens, que 

segundo seu irmão, estavam corrompidos pela desregrada sociedade. Desse modo, 

pela questão social e religiosa a relação amorosa é podada e demonstra que o amor 

Eros ultrapassa todas as razões humanas, mesmo que os homens tentem dominar os 

desejos por questões de prudência e virtude.   
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4.3  “PRETINHA FUMEGANDO”: TRANSGRESSÕES, DESCOBERTAS E 

DESILUSÕES AMOROSAS 

 

 

Amar e ser amada é o desejo da protagonista do conto “Pretinha fumegando”, 

uma personagem que divaga em seus pensamentos ao longo de toda a narrativa.  Ela 

se apresenta como uma mulher vingativa em função do seu relacionamento amoroso 

com Eduardo e da sua vida pessoal e profissional.  

Assim como nos outros contos analisados a personagem central é anônima, 

corroborando com as discussões de Costa Pinto (2005), em relação aos personagens 

principais das obras de João Gilberto Noll, uma das marcas do próprio estilo do autor. 

A narradora e protagonista pode ser definida, pela teoria de Norman Friedman (2002), 

como “narrador-protagonista”, pois a narração é limitada ao seu campo de visão, ou 

seja, aos seus sentimentos, destacando sobretudo uma corrente de desilusão, pois 

tanto o seu amado quanto Madame Nicole, patroa da protagonista, estimulam a 

criação de fantasias amorosas e pessoais: 

 

Caiu-me o vestido rendado como uma luva, as minhas mãos 
estremecem ao alisar o tecido, e eu sou toda branca. Embora me 
faltem alguns dentes e eu na verdade seja mulata, não há homem 
algum que me ame mais do que ele. Embora me falte a lógica que 
eu aprendi de Madame Nicole aos 13 anos esperando debutar no 
Clube das Rosas, eu sou essa coisa que se redime cada vez que 
se olha no espelho e emite um sorriso de vingança. Pois eu sou 
vingativa sim, ontem mesmo mordi a pele dele com tanta gana que ele 
precisou passar merthiolate e assoviar. Ele que diga da minha 
vingança. (NOLL, 2008, p. 59, grifos nossos). 

 
As expectativas frustradas de Pretinha são narradas logo no início da 

narrativa, é possível perceber alguns elementos que sugerem a quebra significativa 

de seus desejos como, por exemplo, a possível promessa de um baile de debutante, 

incitado por Madame Nicole no Clube das Rosas, bem como a imagem da 

personagem ao usar e sentir um vestido branco, que pode remeter ao traje típico das 

noivas. É válido pensar nessa possibilidade quanto ao vestido, pois ela se diz bastante 

vingativa com as duas personagens, isto é, quanto às promessas de Eduardo e de 

Madame Nicole. O que nos leva a acreditar que a personagem cruza às situações de 

sua vida em um único momento da narrativa – composto por dois instantes do 

passado: o primeiro momento, aos 13 anos, com a espera pela festa de debutantes e 
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o segundo com as sensações de uma noiva ao tocar o seu vestido branco, sugerindo, 

então, divagações de suas péssimas recordações pessoais e amorosas.  

São as promessas que rondam o seu inconsciente que a transformam em uma 

mulher desconfiada, pois parte de acontecimentos já vivenciados, mas ainda vivos em 

seu presente. Quanto às promessas, Bauman (2004) disserta que os relacionamentos 

são motivações compulsórias de uma sociedade que visa apenas o consumo imediato 

de suas realizações amorosas e financeiras, logo, a promessa não tem espaço na 

lógica consumista, são irrelevantes. No conto, cada personagem vive em seus 

mundos e com as suas expectativas, mas se entrelaçam no caminho conflituoso de 

Pretinha, uma personagem que é oprimida pelas ilusões de uma sociedade machista, 

preconceituosa e capitalista.   

É válido, então, analisar os seguintes trechos: “[...] eu sou essa coisa que se 

redime cada vez que se olha no espelho e emite um sorriso de vingança [...] eu 

começo a pensar em mim como uma coisa que podia ser [...]” (NOLL, 2008, p. 59-

62, grifos nossos). Essas passagens são significativas para a narrativa, pois a 

personagem se intitula como coisa, não há um nome, mas àquilo que ela pode se 

transformar ao longo de sua vingança. Tal reflexão comunga, inclusive, com a 

definição de Ferreira (2000, p. 162), sobre o significado de coisa: “O que existe ou 

pode existir”. Notamos que no primeiro trecho, há, sim, essa vontade de vingança 

pelas promessas que motivaram as expectativas da personagem, já no segundo, 

observamos, com mais ênfase, a possibilidade de mutação, caso as promessas 

fossem uma realidade e não uma mentira, ou seja, ela poderia ter um nome, uma nova 

vida, uma identidade, se houvesse as concretizações das promessas e dos seus 

desejos. 

Logicamente, as promessas fazem parte das habilidades de conquista dos 

amantes. Conforme Ovídio (2006), o homem deve seduzir a mulher, prometendo sem 

cansar, como um jogo de conquista que não preza o sentimento amoroso, mas as 

habilidades de possuir o que deseja mesmo que temporariamente. É, então, uma 

caçada com objetivos e táticas, que leva a mulher, quase sempre, à enganação e às 

promessas de uma vida a dois, cheia de realizações. Dessa forma, as promessas, 

obviamente, não são concretizadas, são parte de um mecanismo social em todas as 

áreas, uma vez que tanto Eduardo quanto Madame Nicole aparentemente prometem, 

a partir de suas ações, apenas com o intuito de usar Pretinha, uma jovem dotada de 

esperanças. 
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Além disso, notamos a crítica direcionada à representação de uma mulher que 

não corresponde ao padrão de beleza estabelecido por uma sociedade branca e de 

nível financeiro superior, pois quando a personagem inicia as suas divagações 

apresenta pontos negativos em sua imagem: “[...] Embora me faltem alguns dentes e 

eu na verdade seja mulata, não há homem algum que me ame mais do que ele” 

(NOLL, 2008, p. 59). Ou seja, é como que se já estivesse enraizado um ideal de beleza 

que ela reconhece não ter e que até a cor vai de encontro a esse princípio, mas por 

outro lado, esse desacordo, aguça o desejo masculino.  

É a cor e a simbologia sexual da personagem que observamos como fatores 

impulsionadores para a relação amorosa no conto “Pretinha fumegando”. É, também, 

uma transgressão de um possível ideal de beleza imposto socialmente e de 

concepções de que a mulher negra é objeto de desejo sexual. Podemos notar, desde 

o título, que a narrativa é carregada de estereótipos: uma personagem protagonista 

negra que “fumega”, dando a entender que ela sempre arde de amor, no sentindo 

pejorativo, e de desejo de ter o objeto amado e a concretização das suas realizações 

pessoais. 

Historicamente, desde a escravidão, a mulher negra foi sempre observada 

como símbolo de sexualidade, conforme podemos notar nas discussões de Hooks:  

 
 [...] Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras 
têm sido consideradas ‘só corpo, sem mente’. A utilização de corpos 
femininos na escravidão como incubadoras para a geração de outros 
escravos era a exemplificação prática da ideia de que as ‘mulheres 
desregradas’ deviam ser controladas. Para justificar a exploração 
masculina branca e o estupro das negras durante a escravidão, a 
cultura branca teve que produzir uma icnografia de corpos de negras 
que insistia em representá-las como altamente dotadas de sexo, a 
perfeita encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado (HOOKS, 
1995, p. 469). 

 
Entendemos, pois, que as mulheres negras são associadas ao mecanismo de 

produção sexual, uma “profissão” destinada às mulatas, totalmente serventes do 

desejo masculino. No conto, a protagonista e narradora, é essa servente, atuando 

possivelmente como doméstica e vendedora na loja de eletrodomésticos, bem como 

no relacionamento tortuoso com Eduardo, sendo esperançosa e submissa das 

vontades de seu amante e da espera constante de uma nova vida. No entanto, ela se 

posiciona como uma mulher ativa, tentando romper os estereótipos a partir de suas 

táticas de vinganças, porém apenas no campo da imaginação. 
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Sobre Eduardo e Madame Nicole, figuras representativas das vinganças da 

personagem, ela dialoga com os leitores, apresentando algumas características do 

seu amado e da sua indignação com a patroa: 

 

É forte, másculo, colosso, tripudia tudo e todos, mas quando chega a 
hora de me amar me ama sem entender e confessa. Por que não 
choro? Mas para que chorar se ele me ama?. E depois dizem que 
sou inteligente, a Madame Nicole me ensinou francês, dizia que se eu 
me educasse ganharia mais que Luana em Paris. Mas Madame Nicole 
não passava de uma patroa como qualquer outra, era tão suficiente 
que sabia se masturbar de porta aberta. Isso eu nunca contei pra 
ninguém, mas hoje eu conto por que ela merece (NOLL, 2008, p. 
59, grifos nossos). 

 
 O amante é descrito como um homem atraente por seu porte físico, um galã 

viçoso, que possivelmente se envolve com outras aventuras amorosas pela sua 

masculinidade, pela sua força e grandeza, mas que se rende à protagonista mesmo 

com as suas espertezas. De acordo com Giddens (1993, p. 79), “O apetite dos homens 

pelo sexo, com tantas parceiras quanto possível, seria simplesmente uma 

característica definidora de sua masculinidade”. Logo, apesar da narradora não 

apresentar as aventuras amorosas de Eduardo com outras mulheres, podemos inferir 

através das descrições da personagem, que ele é um homem que vive ativamente a 

sua sexualidade, a sua masculinidade e apetite, sem qualquer apreço por ela, pois ele 

é tripudiador. 

No entanto, devido às imprecisões de sua consciência, a personagem 

interrompe as descrições de Eduardo, com questionamentos sobre a veracidade da 

relação amorosa: “Mas pra que chorar se ele me ama?” (NOLL, 2008, p. 59); fluxos 

de consciência que induzem a personagem a narrar sobre as suas vinganças, com 

Madame Nicole e a inveja da vida burguesa de Luana, uma possível colega de 

trabalho, interligando às suas vivências amorosas. Podemos notar que a personagem 

tenta buscar formas de compreender a sua vida, pois é uma mulher usada por 

Eduardo, para as suas aventuras temporárias, e é iludida por pessoas próximas. 

Observemos, então, os seus tons ao falar do ex-esposo de Madame Nicole:   

 

Madame Nicole morreu num desastre de avião lá em Paris e eu nunca 
mais soube de Monsieur Christophe, apenas que ele casou outra vez 
e entrou numa de dar a bunda nos mictórios públicos. Isto quem 
contou foi ele, não ele Monsieur Christophe, mas ele o que me ama, 
pois ele entrou no mictório do Edifício-Garagem Menezes Côrtes e 
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Monsieur Christophe estava lá com a calça no joelho e a bunda 
arrebitada, pronta para ser penetrada por um garoto dos seus 14 
anos com VEPLA- RESIDÊNCIA escrita no bolso da camisa. E 
Monsieur Christophe já deve ter seus quarenta e sete anos, e deu pra 
essa agora. Não acredito não, esse homem já devia dar a bunda lá por 
Paris nos seus primeiros anos, sabe lá, eu não tenho ilusão. E de mais 
a mais não tenho nada com isso. Ele o que me ama diz que um 
homem como Monsieur Christophe se metesse com ele ele dava 
um tiro (NOLL, 2008, p. 60, grifos nossos). 

   
Conforme a citação, podemos destacar a narração das vivências amorosas do 

ex-esposo de Madame Nicole, bem como o tom de deboche da protagonista ao narrar 

tanto a morte de sua patroa, quanto às relações sexuais de Christophe. Porém, é 

bastante representativa a presença de Eduardo no mictório do Edifício-Garagem 

Menezes Côrtes, sugerindo que ele possivelmente participou da relação sexual, 

principalmente pela observação atenta de como estava Christophe e o garoto de 14 

anos: “Christophe estava lá com a calça no joelho e a bunda arrebitada, pronta para 

ser penetrada por um garoto dos seus 14 anos com VEPLAN-RESIDÊNCIA escrita no 

bolso da camisa” (NOLL, 2008, p. 60). 

Apesar de não ser tão claro, observamos um comportamento inusitado para 

quem repudia as relações homossexuais, pois, ele, como descreveu Pretinha, exibe 

a sua masculinidade e representa a sociedade machista. Porém, descreve com 

detalhes o que aconteceu no banheiro do hotel. Além disso, notamos que a imagem 

de Eduardo como um homem hétero e galã é, então, exposta e entra em conflito a 

partir do seu envolvimento com a cena relatada à amante, sugerindo uma omissão da 

veracidade da história. Na tentativa de limpar a sua possível relação no caso descrito, 

ele expõe a Pretinha o seu preconceito e homofobia: “Ele, o que me ama, diz se um 

homem como Monsieur Christophe se metesse com ele ele dava um tiro” (NOLL, 

2008, p. 60). 

É pertinente, aqui, discutir sobre a identidade sexual. Segundo Anthony 

Giddens (1993), a identidade se torna problemática na sociedade moderna e em todas 

as sociedades, pois o homem e a mulher passaram a refletir, de forma aberta, as suas 

auto identidades, ou seja, se questionam de que lugar pertencem, ou fazem diversas 

tentativas sexuais para se descobrirem. É esse processo de descoberta que 

acreditamos ter vivenciado Eduardo no banheiro do hotel e em outras possibilidades 

não destacadas na narração. 

Além disso, conforme Giddens: 
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A questão é de identidade sexual, mas não apenas isso. Hoje em dia, 
o eu é para todos um projeto reflexivo -  uma interrogação mais ou 
menos contínua do passado, do presente e do futuro. É um projeto 
conduzido em meio a uma profusão de recursos reflexivos: terapia e 
manuais de auto-ajuda de todos os tipos, programas de televisão e 
artigos de revistas. (GIDDENS, 1993, p. 40-41). 

 
Esse projeto reflexivo faz parte de sujeitos e grupos de indivíduos que buscam 

conhecimento sobre as suas individualidades enquanto sujeitos pertencentes a uma 

determinada comunidade social democrática, que são levados a conhecerem formas 

de ajudar a si próprios em uma auto identificação sexual contínua, conforme discutido 

por Giddens (1993). Por isso, Eduardo tem a possibilidade de tentar encontrar à sua 

sexualidade, àquela que lhe preencha como um indivíduo socialmente ativo e que o 

faça assumir as consequências de suas escolhas. Porém, quando Eduardo 

aparentemente não relata a veracidade dos fatos à Pretinha, acreditamos que ele está 

imerso aos preceitos preconceituosos de uma sociedade opressora, responsável por 

inibir a possibilidade de conhecer a sexualidade individual de cada sujeito.  

É tanto que, ao chegar ao Rio de Janeiro com um primo, em um caminhão, o 

primeiro lugar que Eduardo conhece é um bordel: 

 

O primo o levou no Mangue no dia mesmo da chegada e ele pegou 
uma gonorreia, diz que teve sorte em não ter sido apanhado por uma 
doença pior, é que ele mijou logo depois pra desinfetar como o doutor 
Ricardo lá do Ceará recomendava e lavou a coisa dele na pia (NOLL, 
2008, p. 61). 

 
Ou seja, Eduardo não tem a possibilidade de se conhecer abertamente, mas 

sim, às escondidas. A sua vida sexual no Rio de Janeiro é imposta pelo primo, que é 

carregado de preceitos de uma comunidade hétera e, por isso, sem ser relatado 

qualquer conversa sobre os gostos de Eduardo, o primo o leva para o seu lugar de 

conforto, espaço a que ele pertence. É válido então destacar que essas tentativas de 

se conhecer, ou seja, o livre-arbítrio, pertence a sociedade democrática que, segundo 

Giddens (1993), inicia na época Moderna, momento em que foi possível pensar em 

sexualidade de forma livre, especialmente, na autonomia sexual feminina, no 

homossexualismo e no convívio social com comunidades aceitas socialmente.  

Já na pós-modernidade, o processo identitário da sexualidade viabiliza o 

debate entre os discursos de poder que se modificam à medida que novos interesses 

são discutidos como, por exemplo, a ascensão das minorias, dos gêneros e a 
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discussão de sexualidade na construção de sujeitos ativos socialmente, que buscam 

se encontrar. Se pensarmos nas considerações de Foucault (1995), poderemos 

observar com mais precisão como os discursos de poder atuam como uma máquina 

que oprime as descobertas da sexualidade individual de cada sujeito. Esses discursos 

estão relacionados aos propósitos políticos, econômicos e religiosos, que visam à 

manipulação social contra o processo de descoberta. Porém, conforme Foucault 

(1995), a sociedade em que hoje estamos inseridos, tenta aceitar a ideia de falar sobre 

esses processos de descobertas sexuais como algo político.  

A partir disso, inferimos que tanto Pretinha quanto Eduardo são personagens 

oprimidas por uma sociedade que não compreende as suas escolhas de vida. É por 

isso que as duas personagens centrais assumem faces não pertencentes às suas 

escolhas, refletindo, então, nas mudanças de comportamento de cada uma. Pretinha 

que é vingativa por não compreender o seu amante e nem se compreender, e Eduardo 

que não corresponde às expectativas da sua namorada e vive um processo de 

descoberta, satisfazendo-se, inclusive, com as vicissitudes do amor que são 

recorrentes criações.  

Além disso, notamos na narração a assimilação do sexo à doença, em suma, 

à punição: “[...] ele pegou uma gonorreia, diz que teve sorte em não ter sido apanhado 

por uma doença pior [...]” (NOLL, 2008, p. 61). Inferimos que são as relações sexuais 

frutos de punições pelas descontinuidades dos seres humanos apaixonados, que 

unem seus corpos pela paixão, pelo tesão. Para Bataille (1980), ao discutir sobre o 

erotismo dos corpos, a punição está na ligação amorosa dos sujeitos, que buscam à 

felicidade no ato sexual, mas só encontram à violência, o sofrimento, à morte e, porque 

não dizer, às doenças reais ou imaginárias.  

É válido, também, notar que apesar de Pretinha demonstrar certa gana por 

vingança, motivada por suas constantes inquietações, sendo ludibriada por Eduardo, 

que busca sempre novas vivências amorosas, ela rende-se aos seus sentimentos e 

defende o seu amado, afirmando que ele não mataria Christophe por suas escolhas 

sexuais: 

 

 

[....] Eu não me preocupo com essas coisas que ele diz porque sei que 
ele não tem revólver, é torneiro-mecânico e no fundo bem pacato e 
ordeiro. Comigo é que se faz de besta. Porque sabe que eu gosto tanto 
dele, admiro tanto a sua cicatriz encostadinha no olho esquerdo, 
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porque sabe que eu o espero aflita a cada novo encontro e remexo os 
meus guardados pra ver se tem algum brinco, algum colar esquecido, 
porque sabe disso tudo ele como que me odeia pra me satisfazer. Eu 
não entendo do que estou dizendo, mas sei que entre a gente tudo 
se passa assim, uma espécie de crueldade que me elimina e me 
renova tanto que a cada dia eu fico mais parecida com o que ele 
gosta de mim (NOLL, 2008, p. 60) 

 
A personagem vive uma mistura de ódio, amor e admiração por Eduardo, 

relata a sua aflição pela espera do parceiro, fazendo com que fique sempre atenta à 

sua aparência. No entanto, não compreende os seus sentimentos, principalmente pela 

demora de Eduardo nos encontros amorosos, sendo tudo muito cruel, mas que a faz 

se sentir renovada. Na perspectiva de Barthes (2003), esses desconfortos amorosos 

pela espera do amante, inclusive das possíveis crueldades, fazem parte das tentativas 

do sujeito entender as suas alterações emocionais quando se depara que está 

amando, gerando então expectativas do que está acontecendo com o sujeito, bem 

como a tentativa de compreender o significado do amor: 

 

O que eu acho do amor? -  Em suma, não acho nada. Bem gostaria 
de saber o que é, mas, estando em seu interior, vejo-o em existência, 
não em essência. Aquilo que quero conhecer (o amor) é a matéria 
mesma que uso para falar (o discurso amoroso) [...] Assim, mesmo 
que eu discorresse sobre o amor ao longo de todo um ano, poderia 
apenar esperar apanhar-lhe o conceito “pelo rabo”. (BARTHES, 2003, 
p. 139). 

 
Nesse sentido, segundo Barthes (2003), o amor é algo individual, pois é vivido 

de diversos modos e em sujeitos diferentes. As inquietudes de Pretinha, na espera de 

Eduardo, revelam a busca por compreensão, principalmente pelas mudanças de suas 

atitudes em querer estar mais adequada ao padrão, supostamente, esperado pelo 

parceiro. São, então, recorrências de imagens e pensamentos que fazem com que a 

personagem viva um amor único, existente apenas no seu campo imaginativo, 

formulado a partir de esperanças, sensações e lembranças pessoais. 

É, então, uma formulação de amor narcisista, pois procura a sua perfeição na 

imagem do outro, sempre na tentativa de se satisfazer amorosamente. Conforme as 

discussões de Kristeva (1988, p. 82), “[...] um amor que magnifica o indivíduo, como 

reflexo do outro inacessível que amo e que me faz ser”, ou seja, o amor como uma 

imagem do objeto amoroso e, essa imagem, é o que constitui as expectativas do 

indivíduo na procura por respostas sobre o que sente e o que tem idealizado.  



89 
 

Poderíamos, ainda, tentar compreender essa inquietude de Pretinha em 

querer ser aquilo que ele gosta nela, a partir do discurso filosófico em Platão (2012), 

com relação ao amor. O referido discurso parte de conceituações mitológicas para 

uma questão da alma, do belo, que existe em cada indivíduo. Sem as discussões da 

alma, na filosofia de Platão, não teríamos possivelmente as conceituações sobre o 

amor, pois ambas estão correlacionadas em sua filosofia, uma vez que, segundo 

Platão (2012, p. 87): “Eis a razão porque todos os seres humanos amam é 

simplesmente e exclusivamente o bem [...] o amor deseja que o bem lhe pertença para 

sempre”. Dessa forma, é o amor que leva Pretinha a viver essas intensidades de sentir 

o bem que há em sua alma e, assim, desperta a sensação de prazer, de uma possível 

mudança interior, de continuar sempre se renovando, mesmo que seja no campo 

abstrato de sua imaginação. 

É a intensidade de ser correspondida, mesmo compreendendo que é uma 

ilusão viver à espera de Eduardo, que a faz não estar atenta a outros questionamentos 

sobre o amante, por exemplo, a sua família:         

    

O nome dele é Eduardo. E dizem que de boa família. Eu por mim não 
sei, ele nunca fala dessas coisas de família, prefere botar um disco e 
dançar, dança tão bem que eu mesma nem danço. Será por quê? 
Acho que é porque ele aí ocupa o espaço da minha dança. Mas um 
dia eu vou espernear, garantir a minha dança pro resto da minha vida 
e nem olhar pra ele dançando, o corpo dele nem é muito bonito, é 
musculatura demais pro meu gosto, mas ele gosta assim [...] (NOLL, 
2008, p. 60-61). 

 
Nos embalos de uma relação conflituosa, tanto Eduardo como Pretinha tentam 

conviver com seus espaços individuais, aparentando a luta diária dos dois em se 

manterem firmes com as suas realidades pessoais. Pretinha questiona o seu espaço 

na dança, mas se observarmos atentamente podemos compreender que ela 

questiona o seu espaço na relação amorosa. É como se Eduardo estivesse ocupando 

o lugar que não pertence a ele, mas a Pretinha, que continua buscando um local para 

seguir o fluxo do seu ritmo no relacionamento. 

A relação dos dois é impulsionada pelas ilusões da protagonista, sempre 

presa a vários questionamentos, a vingança e as suas solidões que são sensações 

criadas a partir de possíveis respostas como, no caso, qual seria o seu espaço na 

relação. Na verdade, esses questionamentos são, às vezes, o elemento motivador 

dos seus vazios. Quem norteia o andamento é Eduardo, mas não por escolha dele, e 
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sim, de Pretinha que não nota que o relacionamento só é centrado na expectativa dos 

retornos do seu amante e de suas criações ilusórias, esquecendo de encontrar um 

ambiente voltado para ela. Podemos citar, como exemplo, a sua vontade de saber 

como era a garota de programa que ficou com Eduardo: 

 

Toda a vez que eu faço amor com ele me lembro dessa puta e me 
pergunto como é que ela fez com ele, será que sentou em cima, será 
que passou a língua e mordeu? Numa dessas noites em que a cama 
rangia feito uma desesperada eu me lembrei de novo dessa puta e 
acabei mordendo meu próprio lábio, sangrou mas ele nem reparou. Aí 
é que tá: eu queria descobrir o sonho dele. Porque ele dorme, há gosta 
de dormir, vira pro lado e dorme até o dia seguinte como se nada 
tivesse acontecido, eu queria adivinhar se ele sonha comigo ou com 
essa puta vagabunda que deve ter passado a língua sim, que deve ter 
sentado em cima feito uma cadela, que deve ter se rasgado toda que 
nem um trapo velho. (NOLL, 2008, p. 61). 

 

Observamos que ela não busca o seu espaço na relação, pois tem esquecido 

dela mesma. Quando tenta ficar parecida com a garota de programa é como se ela 

reforçasse ainda mais o seu esquecimento, vivendo, então, a sua solidão amorosa 

mesmo com a presença de seu amante e, devido a sua perturbação, não se encontra 

na relação. De acordo com Bauman (2004, p. 30), o homem procura se relacionar na 

tentativa de aliviar as solidões, mas muitas vezes se sente inseguro, sendo, inclusive, 

normal essa sensação nos relacionamentos amorosos.   

A insegurança é um dos sentimentos sempre presente na narração da 

protagonista, aparentando ser um dos motivadores na relação amorosa. É por isso 

que Pretinha só retoma a falar de si quando a sua consciência já não suporta mais 

imaginar quem seria a mulher que se relacionou com Eduardo:  

 

Mas eu tenho cultura, coisa que ela não tem. Eu falo o meu francês 
pra ele, eu recito aquele poeta que a filha enlouqueceu de amor por 
um soldado, e recito num francês que dá gosto, a Madame Nicole dizia 
que não era dos melhores mas também não dava pra envergonhar 
ninguém. Era francês. Francês sim, quem não sabe não acredita. 
Pensa que eu enrolo a língua e pronto. E eu sei que eu sei escrever 
muito bem em português; Não uso as palavras vulgares de todo 
mundo, sei o que quer dizer cada palavra, não uso nenhuma por usar 
(NOLL, 2008, p. 61). 

 
Na tentativa de mostrar as suas virtudes e esquecer a outra amante de 

Eduardo, Pretinha busca se enaltecer das possíveis concorrências. Ela é superior a 

garota de programa pelo seu francês, pela sua cultura, pela sua escrita e, sobretudo, 
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por não usar palavras vulgares, ou seja, Pretinha não é simplesmente carne que pode 

ser consumida e, logo, banalizada. Porém, para a consumação do amor essas 

qualidades não necessariamente demonstram superioridade, a motivação é o desejo 

de consumir o objeto amoroso, não na perspectiva da falta, mas do consumo imediato, 

conforme Bauman (2004). É por isso que, mesmo com esses artifícios, ela não 

compreende o motivo de não ser amparada por ninguém, nem mesmo por Eduardo 

que não assume um compromisso sério com ela: 

 

Mas quê que eu vou fazer de mim? Continuo aqui, nessa fábrica de 
eletrodomésticos com francês ou sem francês, com escrever bonito ou 
não, continuo aqui feito um bicho escondido, ninguém pra me amparar. 
Porque ele nem saberia como me amparar, é homem que só pensa no 
que vê, não sabe matutar ao acaso. E por acaso sou feia? Já disse 
que me faltam uns dentes, mas isso é de somenos, botar uns dentes 
postiços não custa tanto assim, ainda podia (NOLL, 2008, p. 62). 

 
A sua expectativa de ter um relacionamento fixo é frustrada por, talvez, não 

corresponder àquilo que Eduardo possivelmente deseja, uma vez que ele vive as suas 

descobertas e raramente aparece para ficar com a protagonista. Pretinha passa todo 

o tempo da narrativa pensando, se afogando em suas inquietudes e só no final 

reencontra o seu amado. Aparentemente a protagonista ansiava um relacionamento 

fixo sem ser apenas sexo, ser apresentada socialmente como mulher dele, mas 

Eduardo só visita a protagonista para consumar um desejo momentâneo. Sua vontade 

é ser como Luana, uma colega casada com um homem bem visto socialmente, 

vivendo no exterior e conseguindo realizar os seus sonhos, demonstrando a sua inveja 

de uma vida a dois bem-sucedida:  

 

A Luana está aqui no Rio de passeio, casada com um nobre, título de 
duque ou coisa assim, mas está casada e ganhando um dinheirão por 
desfile, mas vai se ela tivesse ficado aqui no Rio que nem eu assim 
numa fábrica, estava desdentada, velha e feia. Sou eu que começo a 
pensar em mim como uma coisa que podia ser. Sou eu e ninguém 
mais e isso arrepia. [...] Mas sempre foi assim, os que não têm nada 
têm inveja dos que têm tudo, sempre foi assim e sempre vai ser assim, 
como dizia Madame Nicole, porque os pobres invejam os ricos, falam 
mal deles mas se pudessem ter aquele apartamento na Vieira Souto, 
aquele carro com Chauffeur, aquelas joias... É, a Madame Nicole 
tinha razão, só tinha, agora eu estou vendo passando por essa 
inveja nojenta dos que nada têm, mas eu pedi a Deus pra ter tudo, 
pedi? Ele me deu tudo porque quis, me aquinhoou, sim, me aquinhoou 
de privilégios porque Ele mesmo quis, não pedi nada, nadinha, nada 
mesmo. Foi Ele que deu. Deu porque quis, só Ele quis. Azar dos 
outros. É isso que ele não entende e me chama de vaidosa, 
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vaidosa é a mãe, ele se enfurece e grita se eu ofender de novo a 
mãe dele ele me surra com o cinto e se estiver armado não se 
responsabiliza (NOLL, 2008, p. 62, grifos nossos). 

 
Acreditamos que não seja apenas inveja, como afirma Pretinha, é a soma de 

desilusão e inveja, de não ter conseguido ser outra pessoa, com estabilidade 

financeiramente e um relacionamento fixo. Conseguir ultrapassar as barreiras sociais 

pela sua aparência física e, talvez, por sua cor, não é tarefa fácil. Apenas ela 

acreditava que conseguiria chegar a outros rumos se tivesse novas oportunidades e, 

principalmente, apoio do companheiro Eduardo, que reage como um intimidador de 

seus sonhos, ameaçando, inclusive, agredi-la. Eduardo não compreende Pretinha e 

as suas agressões verbais contra a sua mãe, mas é bem evidente que ela apenas 

pede socorro e ele não retribui com o incentivo esperado, assumindo um discurso 

autoritário na tentativa de oprimi-la de suas fantasias.  

Na narrativa, a protagonista não se deixa levar por esses pensamentos 

contrários, ela enaltece a sua beleza como está posta, sem qualquer modificação, 

bem como de forma irônica diz possuir tudo, pois o que ela possui foi dado por Deus. 

Demostra, então, ser uma personagem confusa que vive as suas aflições quando 

pensa no financeiro, em Eduardo e na sua ausência, porém, quando para e pensa 

nela, enquanto pessoa, não fala de sua falta de dentes ou de sua cor preta, em um 

sentido pejorativo, mostra que tem personalidade ativa: 

  

[...] a GOSTOSA! Sei que sou, sou sim, sempre fui, e não é agora nos 
meus 35 anos que eu vou deixar de ser, eu sei que sou. Sou sim. Quer 
ver? Aprecia aqui os meus olhos que têm um pouco de verde e de 
amarelo, onde já se viu uma mulata ter essa cor no olho. Pois eu tenho. 
E eu nua fico uma paixão, nada fora do lugar, sem mais nem menos. 
Mas as minhas colegas daqui da fábrica não têm tempo pra notar 
como eu sou gostosa, mas o que elas têm mesmo é inveja de mim, 
não sabem o que estão perdendo por não me elegerem a rainha de 
todas, a única (NOLL, 2008, p. 62). 

 

 Pretinha é uma mulher que busca a sua autonomia tanto no amor quanto na 

profissão. As suas vivências amorosas e profissionais reforçam a sua personalidade 

e a constante tentativa de continuar sendo quem ela é. É válido, então, compreender 

que as instituições sociais são inseridas em seus pensamentos como uma forma de 

segurança e estabilidade, é o caso, por exemplo, da família ou a presença de um 

companheiro, aquele que está ali para além do sexo, o típico amor romântico discutido 

por Giddens (1993). Não tendo como realizar esses desejos, Pretinha se descreve 
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como uma mulher bela, sem estereótipos, mostrando que ela pode não ser rica e, 

tampouco, ter o homem que merece, mas que, por outro lado, tem caráter. 

 No entanto, é frágil amorosamente, quando vê Eduardo se entrega de amores, 

se transforma em uma mulher apaixonada por querer que os seus desejos, quer seja 

por inveja, quer seja por angústia, se concretizem: 

 

E não é que é ele agora? É, é ele está dizendo a chave na porta, é ele 
chegando mais uma noite pra me odiar como eu gosto, mas hoje eu 
vou me fazer de bacana, dizer que eu estou cansada, que eu não 
quero, hoje não, amanhã quem sabe. Mas aí vem ele, mas meu Deus 
do céu ele vem chorando, ele chorando eu nunca vi, que que houve 
bem, chorando assim por quê? E não é que é ele mesmo, chorando 
feito uma mulher pobre coitada, eu nunca vi um homem chorando 
assim, chora aqui benzinho, vem cá, que que houve, diz, conta 
desabafa, a tua neguinha tem dó, assim, aqui, chora, chora tudo, 
conta, desabafa, reage porque esse mundo é filho-da-puta mesmo, 
reage amor, conta tudo tudinho pra tua neguinha do coração, ela não 
é a tua neguinha do coração?, que que houve, não esconde de mim, 
ela te quer bem, vai te fazer um café quentinho, bem quentinho, 
fumegando, fumegando é uma palavra que quer dizer tão bonito 
sabe, ó, escuta, fumegando, fumegando, não gosta amor?, ó, vê 
se escuta, fumegando, fumegando, subindo pros céus, lá vai tudo 
fumegando, o cigarro fumega, a fábrica fumega, a gente fumega, 
o mundo todo fumega, ó, a gente está fumegando, subindo pros 
ares, não está vendo como é bonito, como é bonito saber dizer 
fumegando e ir subindo assim que nem fumaça que se perde de vista 
hein bem? Não é bonito? Hein?, não é bonito bem? – mas meu bem, 
que desânimo é esse, ó, olha aqui a tua pretinha, ela é só tua e está 
fumegando contigo, eu e tu fumegando, repara só aquela nuvem, não  
é assim que se anda de avião? (NOLL, 2008, p. 64, grifos nossos).   
 

Percebemos, pois, que Pretinha muda de personalidade, não é mais a mulher 

vingativa, ativa e tão autêntica, uma vez que ela incorpora um padrão submisso, de 

total entrega a Eduardo, assumindo discursos questionáveis: “[...] é ele mesmo, 

chorando feito uma mulher pobre coitada, eu nunca vi um homem chorando assim [...] 

esse mundo é filho-da-puta mesmo [...] ela não é a tua neguinha do coração? [...]” 

(NOLL, 2008, p. 64)”. Após as perturbações de seu exílio imaginário, a protagonista 

assume a face machista de que só quem chora é mulher e que o mundo é “filho-da-

puta”, remetendo uma imagem grotesca de fragilidade feminina, romântica e submissa 

incorporada por Eduardo, um suposto homem másculo.  

Logicamente, a personagem é constituída de muita desilusão amorosa, ela 

aparentemente já não consegue renunciar os seus impulsos de consumo, está 

fragilizada amorosamente e quer viver a dois. Por isso, assume um discurso 
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preconceituoso na tentativa de dialogar com o seu amado, crendo, talvez, que seja a 

realidade do mundo em que Eduardo esteja inserido, que vê mulher como frágil e é 

cheio de piadas preconceituosas. De fato, Pretinha muda, assim como o significado 

de “coisa”, pois vivencia constantes modificações em seus comportamentos, 

oscilando entre uma mulher decisiva, mesmo com tantos fluxos de consciência, e uma 

mulher passiva, que quer viver um amor sem mágoas. 

É válido, também, destacar a relevância do verbo fumegar, assumido pela 

personagem protagonista para acalmar a situação em que Eduardo se encontra. É 

bem representativo que tudo o que fumega se relaciona a cor preta: o café, a fumaça 

do cigarro (cinza e preta), a fumaça das fábricas e, possivelmente, eles dois, 

remetendo mais uma vez a simbologia da cor negra como uma representação de 

promiscuidade sexual. Porém, o fumegando nos remete, além disso,  ao impulso 

desejoso de Pretinha, querendo consumar as suas vontades naquele instante, 

tentando mostrar para o amante que tudo se encaixa e que ela está ardendo de 

paixão, assim como os seus exemplos por estarem em constante atividade.  

            Dessa forma, podemos concluir que é a inercia do seu amante que Pretinha já 

não suportava mais. Ela convivia ainda com a possibilidade de mudança pessoal e 

amorosa, pois desde sempre os seus sentimentos foram sustentados pela ausência 

de Eduardo, vivendo uma vida solitária e pensativa, querendo ser correspondida 

naquele curto e único encontro da narrativa. Assim, a ausência, a inércia e a desilusão 

amorosa motivaram as recordações e as lembranças das conversas anteriores, 

envoltas de tons de revoltas e de querer entender o que se passava com ela, na sua 

vida pessoal, e com as faltas de correspondências de Eduardo. De fato, as 

experiências da protagonista resultaram em um verdadeiro exílio imaginário, conforme 

Barthes (2003), pois as suas sensações amorosas foram se estruturando em suas 

mágoas, tristezas e vinganças, mas desejando intensamente a paixão amorosa. 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

5 CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos contos “Conversações de amor”, “A virgem dos espinhos” e 

“Pretinha fumegando”, do livro O cego e a dançarina (2008), de João Gilberto Noll, 

teve como propósito a discussão da constituição das relações amorosas. Para isso, 

consideramos como suporte teórico as conceituações sobre o amor Eros, visto que as 

relações amorosas nos contos trazem o Eros como motivador das relações 

conflituosas. Seja pela quebra de expectativas de um possível relacionamento 

duradouro, seja por razões autoritárias sociais ou pela luta de uma identidade sexual 

e de uma vida a dois, esses conflitos acabaram influenciando no desenvolvimento das 

relações amorosas e que, em meio a tudo isso, reforçaram a complexidade do amor 

por dar ênfase à ausência, ao vazio e à solidão, sensações características das 

relações amorosas relativa ao Eros. Segundo Costa: 

 

Todos os fracassos amorosos são iguais e as falhas se repetem. 
A exposição do ser amado o condena, ele molda a palavra, mas não 
molda a voz, molda o discurso, mas não molda o comportamento e a 
falha aparece. O “Exílio do imaginário” constitui o abandono do sujeito 
amoroso, já que este é construído a partir desse sistema, isto é, do 
imaginário de quem ama (COSTA, 2015, p. 71, grifos nossos).   

 

 

Desse modo, as sensações geradas nos relacionamentos são voltadas para 

o próprio sujeito que se propõe a amar, uma vez que a sua exposição ao sentimento, 

tão complexo como o amor, o torna, também, um objeto de desejo de outros sujeitos, 

fazendo com que apareça quem realmente ele é, sem idealizações fantasiosas do 

amante, surgindo aí o fracasso do relacionamento. No entanto, as ações do próprio 

objeto amoroso em se distanciar do amante, em deixá-lo só por muito tempo, podem 

enfatizar a ruína do relacionamento, aparecendo as sensações de solidão, vazio, 

carência, entre outros sentimentos. Notamos essas questões nos contos analisados, 

sobretudo, no conto “Conversações de amor”.  

 Na análise do referido conto observamos que a idealização de um amor 

duradouro, construída pela personagem central, é substituída pelos sentimentos de 

ausência e solidão, causadas pela rotina. Verificamos, na narrativa, que a protagonista 

acaba idealizando um suposto casamento através da figura do filho que foi símbolo 

de união para o relacionamento dos pais de Pedro, seu suposto namorado. É 
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pertinente retomar que a ideia de uma constituição de relacionamento duradouro não 

é colocada através de texto no conto, mas nas ações da protagonista e como ela 

reage a partir de uma conversa com os pais de Pedro, idealizando, mesmo que 

inconscientemente em suas ações, um fictício casamento.  

 No segundo conto, “A virgem dos espinhos”, percebemos o final trágico da 

personagem protagonista que morre sem sentir o prazer do gozo, apesar de sua 

aparente expectativa. A virgem de Barra Mansa, assim intitulada, foi brutalmente 

assassinada pelo irmão, este que representou a autoritária sociedade machista e os 

vários dogmas religiosos que ditam regras contra a perda da castidade e o 

afastamento de Deus. Notamos que o breve relacionamento amoroso com Sabóia foi 

a isca necessária para que ela morresse virgem de prazer, já que a personagem 

apesar de vivenciar o intenso momento sexual, nem sequer se sentiu à vontade nesse 

momento e nem teve a oportunidade de participar. Logo, compreendemos que os 

fatores sociais influenciaram na sua não entrega, como também a própria atitude 

machista de Sabóia em se sentir satisfeito sem a preocupação de saber como a 

Virgem vivia aquele momento.    

 No último conto, “Pretinha fumegando”, observamos como a sociedade 

machista e preconceituosa interfere nas buscas pela identificação sexual da 

protagonista e de Eduardo. A personagem vive momentos de constante aflição e 

questionamentos em todo o tempo do conto, tempo esse subjetivo e vazio, pois é 

marcado pelas dores da personagem em não compreender o seu destino. Como 

resultado, transforma-se em uma figura vingativa com Eduardo e com Madame Nicole. 

Incompreensiva, às vezes se torna machista, assumindo a face real da sociedade que 

a oprime e que não compreende a beleza individual de cada sujeito, tentando encaixar 

os padrões em todos os setores da vida. Além disso, a relação amorosa é frustrada, 

pois ela não compreende a ausência de Eduardo, vivendo então o seu exílio.    

 Nos três contos verificamos que os textos trazem personagens femininas 

como protagonistas e que, de certo modo, se aproximam em suas representações 

dentro das narrativas. Tanto a protagonista da narrativa “Conversações de amor”, 

quanto a virgem de Barra Mansa, da narrativa “A virgem dos espinhos”, como também 

a protagonista do conto “Pretinha fumegando” são ligadas pela aparente tentativa de 

se sentirem amadas e, sobretudo, livres para vivenciarem as suas sensações 

prazerosas.  
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 Entendemos, também, que o desejo é o sentimento motivador para as 

diversas sensações das personagens, apesar de serem tipos de anseios distintos, 

mas que as aproxima de algum modo. Assim, em “Conversações de amor”, o desejo 

predominante é o de instituir uma família com traços românticos; já em “A virgem dos 

espinhos”, é o anseio de ser livre, viver as relações amorosas, sobretudo, o prazer 

sexual; e em “Pretinha fumegando”, é a aspiração de sair de seu mundo angustiante 

para viver amorosamente com seu amado, sem amarras sociais e nem estereótipos 

de uma sociedade machista, bem como ser livre financeiramente, de possuir, de fato, 

os seus bens sem qualquer ironia ou inveja.  

Além disso, a narrativa de Noll, em especial a realidade dos contos estudados, 

enfatiza as punições das personagens femininas e as punições das relações 

amorosas, pois rompe com as restrições da carne, do amor e do desejo, marcas da 

concepção do amor no Ocidente. Essas marcas estão presentes desde os grandes 

clássicos, como em Tristão e Isolda, onde o amor foi interrompido através da morte 

das personagens, pois buscavam à liberdade amorosa sem qualquer amarra social. 

Como pontua Paz (1993, p. 67), “tudo isso prova, uma vez mais, que a emergência 

do amor é inseparável da emergência da mulher. Não há amor sem liberdade 

feminina”.  

Assim, desde as primeiras manifestações do amor na literatura Ocidental 

enfatizava-se a ausência, as angústias e os constantes castigos sociais. Em Noll, além 

dessas marcas características nas relações amorosas, surge a necessidade das 

personagens femininas de buscar a sua liberdade no amor e na sociedade. Podemos 

perceber, nos contos analisados, que os relacionamentos amorosos são envoltos de 

incertezas geradas pelos sentimentos de vazio, ausência, solidão e inquietudes. 

Todos esses elementos tornam insatisfatórias as relações amorosas, apesar das 

tentativas das protagonistas de vivenciarem o prazer de suas relações, sem o 

julgamento social ou culpa de suas idealizações.  

Diante disso, inferimos que as relações amorosas nos contos aqui estudados 

são remotas possibilidades de amor. Remotas, pois enfatizou-se em cada 

relacionamento amoroso as incertezas das vivências amorosas, em razão das 

problemáticas dos amantes ou da própria sociedade tradicional, como discutimos nas 

análises dos contos. Além disso, notamos a complexidade do sentimento amoroso 

que, aparentemente, se avigora nessas sensações conflituosas e nas subjetividades 

das personagens inquietas, vazias e solitárias. 
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