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“Mesmo quando eu lia muito Dostoiévski eu 

achava extraordinária a preocupação dele de 

buscar, mesmo nos ambientes da aristocracia, 

aquelas pessoas humildes, despojadas, de 

costas curvas, com vontade de sobreviver, de 

superar todos os obstáculos. Esses são os tipos 

que me tocam, me emocionam mais. Eu 

procuro nessas vidas miúdas, apagadinhas, 

marginalizadas, os meus temas. O ouro, o 

poder, as plumas, não me interessam: é a fala 

muda que me comove, a fala obscura.” 

                                                                                                   (Lygia Fagundes Telles) 



RESUMO 

Este trabalho objetiva discutir o modo como ocorre o processo de construção das identidades 

das personagens do romance Ciranda de Pedra, de Lygia Fagundes Telles, partindo de uma 

análise da tensão entre a representação da ordem e da desordem manifestadas nas relações 

familiares figurativizadas na narrativa. Para tanto, valemo-nos, especialmente, das concepções 

filosóficas de Michel Foucault sobre a Ordem do discurso e sobre a História da loucura, e das 

ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari sobre as noções de (des)(re)territorialização, Corpo 

sem órgãos, anômalo, devir, rizoma, dentre outras, a fim de interpretarmos a identidade de 

Laura, personagem considerada em nossa leitura como sujeita transgressiva, responsável 

primeira, dentro da trama, pelo esfacelamento da própria família. No giro da ciranda, fizemos 

na sequência do estudo uma leitura de Virgínia, protagonista do enredo, observando o 

entremeio que a personagem ocupa no contexto da história e como a sua identidade se 

constitui de maneira problemática. Para o desenvolvimento de nosso raciocínio, levantamos 

discussões em torno de outras temáticas que também fazem parte dessas relações, como a 

opressão feminina, o falso moralismo, a rejeição vivenciada pela filha bastarda, dentre outras 

questões que delineiam nosso corpus de análise.  

 

Palavras-chave: Ciranda de pedra. Relações familiares. Identidades. (Des)ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims to discuss how the characters’ process of constructing identities occurs in the 

novel Ciranda de Pedra, by LygiaFagundesTelles, from an analysis of the tension between 

the representation of the order and disorder expressed in thefigurativized family relationships 

in the narrative. For this purpose, I draw on specially Michel Foucault’s philosophical 

conceptions about The Order of Discourse and History of Madness; and Gilles Deleuze and 

Félix Guattari’s ideas about (de)(re)territorialization, Body without Organs, abnormal, 

becoming, rhizome, amongst others, in order to interpret Laura’s identity - character 

considered in this review as a transgressive individual - the first one responsible for the 

shattering of her own family within the plot. Afterwards in this study Virginia, the main 

character of the story, is analyzed observing the in-between thatshe takes in the context of the 

narrative and how her identity is composed in a problematic way. For the development of this 

work, questions will be raised on other themes that are also a part of these aspects such as 

women’s oppression, false morality, the rejection experienced by the illegitimate daughter, 

amongst other issues that outline our corpus of analysis. 

Keywords: Ciranda de Pedra. Family relationships. Identities. (Dis)order. 
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1 INTRODUÇÃO - O (não) lugar da literatura lygiana 

 

 

 

A escrita de Lygia Fagundes Telles tem despertado ao longo de mais de meio século a 

atenção da crítica e dos leitores, amantes de uma literatura que busca dar representatividade às 

classes sociais, retratando-as nos espaços urbanos de sua ficção, como atesta a revista 

Cadernos de Literatura Brasileira (1998, p. 05): “os aflitos de todas as classes sociais 

ganham vida nos grandes painéis urbanos da obra de Lygia Fagundes Telles”
1
. A cidade, 

especialmente, é o espaço central onde se desenvolvem os caóticos conflitos das personagens 

lygianas. 

A predileção da escritora pelos sujeitos marginalizados é ratificada em seu próprio 

relato quando afirma ser tocada por esses tipos: “Eu procuro nessas vidas miúdas, 

apagadinhas, marginalizadas, os meus temas. O ouro, o poder, as plumas, não me interessam: 

é a fala muda que me comove, a fala obscura” (CADERNOS DE LITERATURA 

BRASILEIRA, 1998, p. 122). Desse modo, para a autora, a literatura seria um meio através 

do qual é possível dar destaque a histórias que emergem pela perspectiva do sujeito excluído, 

estimulando o reconhecimento da alteridade. 

Conforme aponta a pesquisadora Sônia Régis (1998, p. 88)
2
, acompanhar a obra de 

Telles é adentrar “a alma humana, mas também se expor aos movimentos históricos e sociais, 

vivenciar o sofrimento das opressões, sentir o peso dramático das casualidades a desviar os 

planos individuais (...).” Isso ocorre porque suas narrativas costumam apresentar personagens 

perturbadoras, as quais experienciam circunstâncias que extrapolam o convencional, causando 

efeitos impactantes no leitor. Para Régis (1998), exceder o universo do habitual seria próprio 

da literatura que rejeita tudo aquilo que seja estável e definitivo, possibilitando sempre 

reinvenções.  

Nesse sentido é que a ficção de Telles, embora bastante lida, sempre apresenta, a cada 

nova leitura, outros olhares sobre os mesmos temas - loucura, solidão, morte, medo, amor -, 

que desnudam o ser humano revelando suas identidades mais recônditas. É nessa 

possibilidade de redescoberta da obra da autora que se situa o presente estudo, o qual visa 

                                                           
1
HISTÓRIAS DE PORÕES E SOBRADOS. In: Cadernos de literatura brasileira: Lygia Fagundes Telles. Nº 

5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
2
A densidade do aparente. In: Cadernos de literatura brasileira: Lygia Fagundes Telles. Nº 5. São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, março 1998. 
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fazer uma leitura crítica acerca do seu primeiro romance cognominado Ciranda de Pedra, 

CP
3
, publicado em 1954.  

Anos antes do lançamento desse texto, que acabou despertando a atenção da crítica 

especializada e do público, Lygia Fagundes Telles apareceu no cenário das Letras nacionais 

em 1938 com a publicação de Porão e sobrado, cujos custos de edição foram pagos pelo pai 

da autora, Durval de Azevedo Fagundes. Na sequência, Telles escreveu outros dois livros de 

contos: Praia Viva, publicado em 1944 pela editora Martins; e O cacto vermelho, em 1949 

pela editora Mérito, vencedor do prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras, no 

qual aparece pela primeira vez o sobrenome “Telles”, fruto do seu casamento com o jurista 

Goffredo da Silva Telles Junior, dois anos antes. Essas duas publicações são, entretanto, 

rechaçadas pela própria autora, pois, segundo ela, não traduzem ainda o melhor de sua 

literariedade.  

Quase dez anos após o lançamento de CP, Telles publica o seu segundo romance, 

Verão no aquário, vencedor do prêmio Jabuti. Nesse intervalo de tempo, entre uma narrativa 

e outra, separa-se do primeiro marido, com quem havia tido um filho; atua como procuradora 

do Instituto de Previdência do estado de São Paulo, além de escrever outro livro de contos. A 

respeito de Verão no aquário, observamos em seu enredo os medos e as angústias da 

personagem Raíza, que sofre um problemático e precoce amadurecimento, ainda durante a sua 

juventude, por vários motivos, em especial pelo fato de ter perdido o pai para o alcoolismo e 

também por se sentir rejeitada pela própria mãe, com a qual ela passa a disputar o amor de 

André, sujeito de quem a protagonista desconfia ser o amante de Patrícia.  

Em seu terceiro romance, As meninas, publicado em 1973, Telles investe numa 

representação sociológica de forma bastante perspicaz, levantando questões relacionadas ao 

contexto histórico e político da época e ao crescimento desenfreado da cidade, comprimindo 

cada vez mais a individualidade do sujeito que se torna perdido em meio ao caos da 

modernização. As três personagens da narrativa, Ana Clara, Lia e Lorena, mostram-se imersas 

num existencialismo, sendo por ele oprimidas. Por ter chamado bastante atenção da crítica, 

este livro tornou-se um dos mais galardoados da escritora, que recebeu o prêmio Coelho Neto, 

da Academia Brasileira de Letras, o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o prêmio 

de Ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte.  

                                                           
3 Convenção simbólica escolhida para referir-se ao romance no decorrer do trabalho dissertativo. 
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Ainda sobre este mesmo romance, a autora relata que imprimiu em suas personagens 

um histórico momento de efervescência no cenário político brasileiro: a Ditadura Militar. Diz 

ainda que ele é seu testemunho sobre essa época. Posicionamento crítico semelhante pode ser 

observado no livro de contos Seminário dos ratos, publicado em 1977 e considerado “um 

clássico da literatura brasileira” (ABREU, 1998, p. 117)
4
. Os contos foram escritos numa 

época de grandes turbulências políticas, que acabam sendo problematizadas pela autora no 

desenvolvimento das narrativas, mostrando, assim, sua posição de que o escritor tem uma 

responsabilidade social com o seu país.  

O leitor atento nota que várias questões são recorrentes na literatura lygiana, como a 

degradação da família e o sentimento de inferioridade por parte, especialmente, das 

protagonistas que, em sua maioria, experienciam todo o peso dos dramas que circulam nas 

narrativas. Discorrendo a respeito da obra da autora, Suênio Lucena (2002) destaca que Telles 

faz uma abordagem da decadência da burguesia brasileira. Entretanto, sua ficção não se limita 

a um modelo específico de personagem, mas retrata tipos predominantemente urbanos, que 

passam por variadas experiências em busca de respostas para os conflitos próprios do sujeito 

contemporâneo.  

A esse respeito, lembremos, por exemplo, do seu quarto romance intitulado As horas 

nuas, publicado em 1989 e vencedor do prêmio Pedro Nava de Melhor Livro do Ano. Nele, 

Telles possibilita-nos o encontro com uma atriz em decadência, primeira característica em 

comum com o realismo crítico urbano
5
, ou o realismo da decrepitude, que trata do 

perecimento do ser humano, de seu corpo e de seu espírito. Esse papel é interpretado por Rosa 

Ambrósio que, já velha, relembra, através de doses de saudosismo e de whisky, a infância e a 

adolescência. Sua velhice está repleta de consequências negativas, como insegurança, tristeza 

e medo da solidão.  

Sobre as razões que levam à experiência da solidão na obra de Telles, Silviano 

Santiago (1998a, p. 105)
6
 afirma que “[...] não existem causas ou razões ocultas para a solidão 

                                                           
4
ABREU, Caio Fernando. A primeira-dama da literatura. Zero Hora. In: Cadernos de Literatura Brasileira: 

Lygia Fagundes Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
5
 O Realismo Crítico Urbano é uma corrente surgida por volta de 1930 nos centros urbanos da América Latina, 

apresentada pelo crítico uruguaio Ángel Rama no quarto capítulo do livro Literatura e Cultura na América 

Latina. Trata-se da representação da decadência e da falta de perspectiva do sujeito citadino diante dos fatos da 

vida, tudo analisado sob um viés crítico.  
6 SANTIAGO, Silviano. A bolha e a folha: estrutura e inventário. In.:Cadernos de literatura brasileira: Lygia 

Fagundes Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998a. 
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(ou para o envelhecimento, ou o ciúme, ou...). Todas as sensações, emoções e paixões estão a 

nu e a descoberto para todos e qualquer um”. Isso ocorre porque a autora faz, realmente, o 

trabalho de exposição da espécie humana, deixando explícitas as vivências dos sujeitos. 

O dilema da solidão e de outros sentimentos que afligem a alma humana são 

trabalhados nessa narrativa, assim como acontece em boa parte das obras de Telles, cujo 

universo ficcional concentra uma forte carga de existencialismo e a maioria dos personagens 

rejeita a realidade que a eles se apresenta. Assim, tentam rebelar-se contra a ordem existente, 

buscando uma fuga.  

Segundo Manuel da Costa Pinto (2004), Telles trata da problemática realidade urbana 

como sendo capaz de permitir uma experiência incontrolável e irredimível, revelando os 

medos do “eu” e a solidão em que vive o homem moderno. Assim, em As horas nuas, 

podemos notar o lamento de Rosa Ambrósio pelo desaparecimento dos lugares de sua infância 

em razão do crescimento da cidade. Esse espaço urbano é então visto como causador de 

malefícios, dentre eles, a indução do sujeito ao tédio, à insatisfação e à angústia.  

A produção da escritora possui, atualmente, um significativo público de leitores. Os 

Cadernos de Literatura Brasileira (1998) “[...] reconhecem na obra de Lygia Fagundes Telles 

aquilo que de mais elevado pode fazer a atual ficção brasileira”. O delineamento de suas 

personagens raramente é feito com objetividade, haja vista ela ter preferência pela 

introspecção. Sônia Régis (1998) aponta como uma das características da obra lygiana o 

aprisionamento do leitor, de modo que este fica limitado à estreita linha que separa realidade e 

representação. Segundo esta pesquisadora, uma das grandes inquietudes da ficcionista é 

abordar o mistério existente na palavra de modo a formar uma atmosfera simbólica inédita.  

Outro aspecto inerente à construção da narrativa lygiana diz respeito à pontuação. 

Sobre isso, Sônia Régis (1998, p. 89) observa que nos textos de Telles, este aspecto causa 

“uma inquietude, por criar uma cumplicidade com os modos de pensar das personagens; é 

uma pontuação que faz parte da trama, adensando a atmosfera dos enredos”. Através dela, o 

leitor tem a possibilidade de perceber-se entre a razão e a invenção, já que pode notar sinais 

sutis como as falas, os gestos e os sentimentos que as personagens exprimem.  

Para Berenice Sica Lamas (2004), que trata da questão do duplo existente na obra da 

ficcionista, dois aspectos que a consagram no cânone nacional são a prosa intimista e o 

discurso fantástico. O desdobramento do eu também é característica de Telles, assim como as 

dualidades (vida/morte, razão/loucura) que atravessam seus enredos. Sobre o romance em 
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questão, ela considera ser bastante analisado sob a óptica da crítica feminista, visto que CP 

descortina o universo feminino, colocando em cena mulheres subjugadas a relações de poder, 

mas que subvertem essas exigências, retratando uma conduta transgressora que viola os 

preceitos tradicionais ditados pela igreja e pela sociedade.  

De modo geral, a produção da autora tem como pano de fundo a burguesia urbana 

paulista, mas ela dá uma espécie de humanidade “às suas personagens burguesas, salvando-as 

da estereotipia a que as costuma condenar a ficção ideologicamente engajada” (PAES, 1998, 

p. 73-74)
7
. Ou seja, ela não dissemina virtudes da classe burguesa, mas mantém sobre esta 

uma visão crítica. 

Em 1980, Telles publica A disciplina do amor, “um livro confessional e abriga 

reivindicações feministas” (LUCAS, 1998, p. 38)
8
. É possível notarmos nas obras dessa 

escritora uma marcante presença feminina, mulheres que buscam liberdade e emancipação, 

isso porque, na visão dela, o “desprezo pela mulher, mesmo por aquela que sabia escrever, 

sempre foi muito grande” (TELLES, 1998, p. 38)
9
. Assim, através de sua ficção, ela procura 

dar representatividade a essa voz, por muito tempo silenciada. A respeito de uma escrita 

condicionada por essa posição, ela afirma o seguinte: 

 

[...] mulheres e homens têm vivências diferentes e isso de algum modo vai aparecer 

na literatura. Ciranda de pedra é um romance que não poderia ter sido escrito por 

um homem. [...] o que entrou ali foi o meu conhecimento da condição da mulher 

pertencente a uma sociedade como a nossa, que até bem pouco tempo não tinha 

qualquer consideração por ela. (TELLES, 1998, p. 38)
10

 

 

  

Discussão semelhante acontece no conto O espartilho, do livro A estrutura da bolha 

de sabão, publicado em 1991. As narrativas desse livro tratam de situações corriqueiras, 

fazendo um delineamento do sujeito e da sociedade que se projeta através dele. Para Alfredo 

Bosi (2010, p. 167), as temáticas de Telles tratam de um cruel realismo, havendo um “senso 

de pura imanência que atravessa os contos de Lygia Fagundes Telles. Não há saídas nem para 

o círculo fechado em si mesmo nem para o inferno das relações entre os indivíduos”. Esse 

aprisionamento do sujeito em si, que o autor chama de imanência, faz com que seus 

                                                           
7 PAES, José Paulo. Ao encontro dos desencontros. In: Cadernos de literatura brasileira: Lygia Fagundes 

Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
8 LUCAS, Fábio. Contos fortes. O Estado de S. Paulo. In: Cadernos de Literatura Brasileira: Lygia Fagundes 

Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
9
 Entrevista concedida aos Cadernos de Literatura Brasileira, 1998. 

10
Idem.  
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personagens estejam sempre enclausurados interiormente. Os sujeitos se vêem sem 

perspectivas e sem possibilidade de ultrapassar seus próprios conflitos. 

No conto O espartilho, em específico, observamos o aprisionamento da mulher, 

mantida sob a égide de um tradicional sistema disciplinar: a mulher brasileira vivia presa, 

“seguia a tradição da portuguesa, quer dizer, completamente dentro do espartilho” (TELLES, 

1998, p. 39), tendo que obedecer a rígidos padrões de uma sociedade patriarcal e machista. 

Para a romancista, porém, a mulher é dona do próprio corpo, conforme mostra a simbologia 

presente no conto As cerejas.  

Nessa última narrativa, a autora apresenta-nos uma jovem passando por um rito de 

iniciação na vida adulta: uma menina que, ao final do texto, ganha um broche de cereja da sua 

tia Olívia, mulher já experiente. O presente simboliza o repasse de um momento que, para 

esta, já foi vivenciado e, portanto, agora é chegada a vez da sobrinha experienciar, 

reportando-se exatamente às primeiras vivências da sexualidade. O conto, desse modo, 

tematiza a mulher que, após longo tempo de repressão, apropriou-se do próprio corpo como 

forma de protesto.  

A mesma questão é levantada no conto Senhor diretor, da coletânea Seminário dos 

ratos, publicada em 1977, a qual trata das complexas relações existentes entre homem e 

poder. O conto narra a história de Maria Emília, professora aposentada, solitária e virgem, que 

escreve uma carta endereçada a um certo Senhor Diretor. Bastante tradicional, a personagem 

conta, cheia de pudores, sobre a banalização da figura feminina e do sexo, pois, em razão de 

ela já ter uma idade avançada, escandaliza-se com as mudanças comportamentais das 

mulheres modernas.  

No decorrer do enredo, notamos um choque de épocas, manifestado através do 

tradicionalismo de Maria Emília e das pessoas sobre as quais ela discorre, mas, ao mesmo 

tempo, vemos um desnudamento psicológico da realidade dessa personagem pela sua 

condição: mulher já velha, porém inexperiente, que desconhece os prazeres do sexo. A 

narrativa faz, então, uma crítica à histórica opressão sexual à qual a mulher foi submetida, o 

que se reflete na vergonha que Emília sente ao falar da liberdade vivenciada pelas mulheres 

mais novas. O pudor com que Maria Emília foi criada tornou-a enclausurada em seu silêncio, 

sentindo-se constrangida pelos comportamentos liberais alheios.   

Publicado num contexto de conturbação social, Seminário dos ratos foi interpretado 

como um retrato da realidade vigente, o que, até certo ponto, foi visto como sinal de 



16 

 

empobrecimento de sua produção. Todavia, é preciso entender que essa relação da obra com a 

realidade não é uma mera cópia do real, pois a literatura lygiana “não é um simples retrato do 

mundo, e sim uma escavação sutil sob a crosta da existência” (CASTELLO, 2009, p. 171). 

Telles acredita que a literatura é redentora, uma vez que através da escrita é possível tratar, 

delicadamente, das problemáticas existenciais que causam sofrimento ao homem.  

Sobre essa relação da literatura lygiana com determinada representação social, José 

Paulo Paes (1998) considera haver ecos da Segunda Guerra Mundial na produção desta 

autora, bem como a decadência dos valores humanos, as crises existenciais, enfim, conflitos 

interiores experienciados pelos sujeitos e que são provocados pelos massacres das guerras. 

Porém, assim como já havia feito Clarice Lispector desde o aparecimento de Perto do 

Coração Selvagem, na década de 1940, Telles busca o suporte para o desenvolvimento das 

histórias que cria no próprio sujeito, optando por um investimento de natureza psicológica.  

Conforme o crítico Silviano Santiago (1998b, p. 205), CP surgiu quando “o ficcionista 

brasileiro não se contentava com os efeitos dramáticos manipulados com o saber sociológico. 

Na análise das relações humanas, investia na vertigem do corte cirúrgico psicológico”. A 

autora, portanto, investe numa técnica diferenciada ao tratar dos conflitos humanos de modo 

mais introspectivo.  

Um tema através do qual essa introspecção aparece bem demarcada é a infidelidade. 

Este é, para Óscar Lopes (1998)
11

, um dos assuntos mais insistentes na obra da autora, como é 

possível percebermos em vários de seus textos, tais como CP, Verão no aquário e nos contos 

As cerejas e Herbarium.  

É interessante notarmos a recorrência da cor verde nas narrativas lygianas, como a 

própria autora reconhece: “Eu, que jogo com a palavra, sempre preferi o verde, ele está em 

toda a minha ficção” (TELLES, 1998, p. 10)
12

. Como exemplos dessa recorrência, tem-se 

Verde lagarto amarelo, A caçada e Antes do baile verde, cujo livro homônimo foi publicado 

em 1970. Este conto propiciou à autora o Primeiro Prêmio no Concurso Internacional de 

Escritoras, na França.  

A representação da figura paterna também é algo constante em sua obra, assim como 

ocorre em CP, As horas nuas e Verão no aquário, sendo que, especialmente nestas duas 

                                                           
11 LOPES, Óscar. Uma ficcionista da burguesia. Folha de São Paulo, 04.04.71. In: Cadernos de Literatura 

Brasileira: Lygia Fagundes Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
12

 Biografia de Lygia Fagundes Telles. INVENTÁRIO DOS RASTROS. In: Cadernos de literatura brasileira: 

Lygia Fagundes Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
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últimas, o pai é evocado através de lembranças. O fato de aludir com recorrência à imagem 

paterna, Telles atribui à perda precoce de seu pai, Durval de Azevedo Fagundes. Temas tabus 

como o homossexualismo feminino se fazem presentes em sua escrita, como no conto Uma 

branca sombra pálida, da coletânea A noite escura e mais eu, publicado em 1995 e que foi 

considerado por Caio Fernando Abreu (1998), ao lado de CP, a obra-prima de Telles. 

O tema do desencontro também aparece de forma constante, segundo confirma José 

Paulo Paes: “[...] o desencontro é um tema de ocorrência frequente que a inventividade e a 

competência da sua arte de ficcionista não deixa nunca tornar-se repetitivo” (PAES, 1998, p. 

70). Essa temática aborda a impossibilidade de solucionar as contradições humanas: a menina 

que sonha com a família reunida e com a experiência do amor Eros, como Virgínia, de CP; a 

mulher, já velha, que deseja o retorno à juventude, ao passado de glamour e à vivência de um 

amor, como Rosa Ambrósio, em As horas nuas; a jovem que deseja ir a um baile, mas divide-

se entre sua vontade e a obrigação de cuidar do pai, como Talisa, de Antes do baile verde. 

Enfim, são diversas as situações de desencontro em Telles. 

Identificamos ainda em suas narrativas a prática da confissão enquanto busca pela 

redenção, como ocorre no conto A sauna, de Seminário dos ratos, em que um homem, através 

de monólogos interiores, rememora os fatos passados de sua vida e vai assim desnudando-se 

para o leitor numa espécie de confissão. Situação semelhante ocorre com Virgínia, de CP, 

quando tenta se redimir ao confessar-se com Letícia numa cena em que ambas sentam na 

escada e ela começa, por meio de muita lamúria, a contar os erros que já cometera. A esse 

respeito, Paes (1998, p. 80) atesta que a frequência com que os protagonistas lygianos “se 

entregam à prática do mea culpa como caminho de redenção e reforma interior parece apontar 

para uma fé católica neles dormente a ser eventualmente despertada pelos desencontros (...)”.  

O tema do envelhecimento, conforme já tematizado em As horas nuas, também é 

bastante visto na ficção de Telles, assim como em A chave, Senhor diretor e CP. Igualmente 

ao louco, o sujeito envelhecido é visto numa perspectiva de exclusão, sendo posto num 

contexto de solidão e decadência, embora alguns personagens, como Rosa Ambrósio, tentem 

buscar meios para disfarçar a idade, isso porque, para Silviano Santiago (1998a, p. 104), 

“Assumir a própria idade significa assumir o seu próximo desaparecimento no mundo”, já que 

o sujeito, nesta última etapa da vida, passa a ser acometido por uma espécie de anulação de 

sua identidade. Ele torna-se, do ponto de vista utilitário, apagado.  
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Influenciada pela leitura de autores do Romantismo, como Fagundes Varela e Álvares 

de Azevedo, Telles passou a ser despertada para o gênero fantástico; sua obra faz uma 

intertextualidade com a de Edgar Allan Poe, estabelecendo um espaço do encontro entre 

ambos. O fantástico figura em muitas de suas narrativas: no caso de As horas nuas, por 

exemplo, através do gato Rahul, místico e reencarnado, e do misterioso desaparecimento da 

psicanalista Ananta Medrado, com quem a protagonista Rosa Ambrósio compartilhava suas 

problemáticas. A personagem desaparece, fato que, paralelamente, acontece ao seu vizinho, 

que seria um suposto centauro, devido ao barulho estranho que ele faz semelhante a um 

cavalo. Os contos A caçada, de Antes do baile verde, e As formigas, de Seminário dos ratos, 

para muitos, também podem ser interpretados sob a óptica do fantástico. 

A respeito de A caçada, embora bastante analisado por muitos pesquisadores na 

perspectiva do referido gênero, é interessante observar outras possibilidades de leitura, 

levando-se em conta a natureza plurissignificativa do texto literário. Sônia Régis (1998), por 

exemplo, analisou-o sob outra visão: a da representação literária. Neste conto, realidade e 

representação se confundem. A situação do narrador se entrelaça com a do tapete que o atrai, 

de modo que ambos se misturam, não sendo mais possível distinguir o que é real e o que não 

é.  

O conto nos induz a romper, “[...] seduzidos pelos recursos da própria linguagem, os 

limites entre real e representação” (RÉGIS, 1998, p. 85). Sobre esta mesma narrativa, Fábio 

Lucas (1998, p. 119) considera “[...] o conto A caçada, um verdadeiro apelo para a 

imaginação, um mergulho no inconsciente, num passado que tanto pode alimentar-se da 

biografia quanto da história da humanidade”. Para este crítico, o narrador aqui é híbrido por 

não saber se é caça ou caçador. 

A sensualidade também é corriqueiramente evocada por Telles. Silviano Santiago 

(1998a, p. 102), acerca dos contos da autora, arrola que a sensualidade empregada por ela 

“serve, pois, para constituir um lugar ficcional híbrido e espaçoso onde se desenrola a 

experiência de mundo do narrador e dos personagens, onde se narra a vivência cotidiana 

deles”. As marcas de sensualidade expressas em Telles são aptas ao despertar da sexualidade 

adormecida de Miguel e Lorena, no caso do conto Os objetos, por exemplo.  

Sobre o ato de cognominar na escrita de Telles, é interessante observar o emprego dos 

títulos de alguns de seus livros que abrigam uma simbologia. Em CP, notamos que a 

denominação ciranda remete ao fechamento do círculo de pessoas que convivem com a 
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protagonista, Virgínia. O fato de essa ciranda ser de pedra faz alusão à “dureza” do coração 

dessas pessoas por não querer que a menina faça parte do seu convívio. Quanto a Verão no 

aquário, verificamos que a história transcorre em um clima de tensão no qual são encenados 

os conflitos amorosos e familiares da protagonista Raíza. Esta vive sob os cuidados maternos, 

que seria o “aquário” de proteção, ao qual remete o título. Porém, a personagem busca dele 

libertar-se para amadurecer.  

Já em As meninas, o título alude a três jovens por meio das quais Telles apresenta um 

pouco da rebeldia universitária dos anos 60-70. Paes (1998) afirma que, assim como os outros 

dois primeiros, este terceiro romance trata do delineamento das peculiaridades femininas. 

Sobre o título de As horas nuas, o crítico observa que “condensa, em metáfora, os lances de 

strip-tease emocional de Rosa Ambrósio, lances que se vão entretecendo ao longo da 

narrativa numa espécie de exame de consciência ou balanço de vida” (PAES, 1998, p. 80). 

Esse desnudamento da personagem é feito metaforica e fisicamente, pois são narrados 

detalhes das suas partes íntimas quando ela utiliza-se de meios, como pinturas, para encobrir 

os cabelos brancos numa tentativa de camuflar sua meia idade. 

Com quatro romances publicados e um total de mais de vinte livros, entre contos, 

fragmentos de memórias, crônicas e antologias, Telles é escritora consagrada nacional e 

internacionalmente com obra traduzida em diversos idiomas, dentre os quais o espanhol, o 

inglês, o francês e o italiano. Dada a repercussão da sua escrita, foi eleita, em 1982, para 

ocupar a cadeira 28 da Academia Paulista de Letras, e em 1985, a cadeira 16 da Academia 

Brasileira de Letras. Em 1998, recebeu do governo francês “a Ordem das Artes e das Letras, 

mas a consagração definitiva viria com o prêmio Camões (2005), distinção maior em língua 

portuguesa pelo conjunto da obra” (CASTELLO, 2009, p. 183). Recentemente foi indicada 

pela União Brasileira de Escritores para o Nobel de Literatura, premiação máxima das letras 

universais.  

Consagrada como romancista, foi na prosa contística, conforme já citamos vários 

exemplos, que Lygia Fagundes Telles se expressou de maneira mais acentuada. Para ela, o 

conto é “uma forma arrebatadora de sedução. É como um condenado à morte, que precisa 

aproveitar a última refeição, a última música, o último desejo, o último tudo” (TELLES, 1998, 

p. 29). Os contos lygianos seduzem o leitor rapidamente, característica que, segundo ela, este 

gênero exige. 
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De seus romances, o mais conhecido e reverenciado pela crítica é CP, o qual 

tomaremos como corpus deste trabalho de dissertação. Trata-se de um texto que a própria 

escritora considera uma espécie de divisor de águas em sua carreira literária por ser 

esteticamente mais elaborado do que os anteriores
13

. Após ser publicado, esse livro causou 

bastante impacto no meio literário, recebendo uma apreciação positiva de grandes nomes, 

dentre eles, Antonio Candido (1989, p. 205):  

 

[...] Lygia Fagundes Telles (maturidade literária com Ciranda de pedra, 1954) [...] 

sempre teve o alto mérito de obter, no romance e no conto, a limpidez adequada a 

uma visão que penetra e revela, sem recurso a qualquer truque ou traço carregado, 

na linguagem ou na caracterização.  

 

 

Para José J. Veiga (1998, p. 121)
14

, “A partir de Ciranda de pedra, de 1954, cada livro 

da autora, mesmo trazendo a sua marca, parece escrito por outra Lygia. Quero dizer, ela não 

fica parada nem se repete”. Em entrevista cedida à revista Cadernos de Literatura Brasileira, 

ao referir-se a este livro, Telles o considera bastante carregado de significações, fato que a 

ficcionista justifica através da relação dos temas representados com o contexto de sua vida na 

época em que o livro foi escrito. Vejamos: 

 

Eu concordo que Ciranda de Pedra tenha coisas demais. O livro é muito carregado 

(hoje eu cortaria várias passagens). Passados todos esses anos, eu vejo isso como 

resultado de uma certa aflição, de uma ansiedade que me faz lembrar a jovem que 

vai a um baile e começa a dançar sem parar porque não quer perder uma só música. 

Mas é verdade também que naquele momento eu tinha acumulado muitas 

experiências duras, difíceis. Aí saiu aquele turbilhão. (CADERNOS DE 

LITERATURA BRASILEIRA, 1998, p. 34-35)  

 

Aqui a autora justifica o exagero de temáticas presentes no romance pelas próprias 

circunstâncias que atravessam sua vida pessoal naquele momento, fato que contribuiu para 

que seu imaginário produzisse um aglomerado de ideias sobre assuntos diversos, resultando 

assim no romance em questão. Telles considera não haver muito valor em tudo o que foi 

                                                           
13

A afirmação de Lygia Fagundes Telles pode ser encontrada no texto Mysterium, o qual compõe o seu livro de 

fragmentos de memórias intitulado Durante aquele estranho chá, publicado no ano de 2002.  
14 VEIGA, José J. Uma viagem luminosa. Folha de S. Paulo, 14.01.96. In: Cadernos de literatura brasileira: 

Lygia Fagundes Telles. Nº 5. São Paulo: Instituto Moreira Salles, março 1998. 
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produzido por ela antes desse romance. Suas obras costumam ser protagonizadas por 

mulheres e em CP não é diferente.  

Há, no enredo desse livro, a expressão do pensamento da autora acerca da falta de 

respeito com que a sociedade enxerga a figura da mulher, a qual aparece retratada de maneira 

oprimida pela obrigação da castidade que deve manter. De maneira geral, nesta história, a 

autora retrata o esfacelamento da família burguesa paulista do século XX através de reflexões 

sobre o que ocorre no íntimo das experiências das personagens, as quais são, quase sempre, 

bastante contraditórias, assim como é o próprio sujeito humano.  

Em CP, símbolos e metáforas aparecem dando suporte à construção da narrativa. Paes 

(1998) considera haver uma evocação do clássico Cinderela ao comparar a protagonista deste 

à Virgínia, que sem ter uma madrasta, expulsa a si própria da casa da família e vai para o 

borralho, neste caso, o colégio interno, tentando fugir dos conflitos que vivenciava naquele 

espaço doméstico. Ao retornar, Virgínia está dotada de um olhar crítico, o que permite que ela 

veja os acontecimentos de modo diferente, enxergando a futilidade e a hipocrisia que 

envolvem a antiga ciranda formada pelos amigos e pelas irmãs. Conrado é seu inatingível 

príncipe encantado. O romance, analisado sob esse viés, seria, portanto, uma espécie de conto 

de fadas às avessas. 

A respeito do foco narrativo de CP, Paes (1988) afirma que, igualmente a Verão no 

aquário, apresenta seu enredo narrado em terceira pessoa, o que possibilita, neste caso, a 

revelação dos sentimentos das personagens centrais, Virgínia e Raíza, respectivamente. Modo 

diferente acontece no romance As meninas em que os monólogos interiores intercalados com 

a narração em terceira pessoa apresentam as três personagens-foco. 

Esse primeiro romance de Telles chamou atenção do poeta mineiro Carlos Drummond 

de Andrade, que declarou em carta dirigida à própria autora:  

 
Ciranda de Pedra é um grande livro, e V. é uma romancista de verdade – [...] 

Contando com grande fôlego, dispondo cenas e episódios com uma segurança de 

quem sabe o que está fazendo, criando realmente pessoas vivas e não simples 

personagens, V. compôs um livro perturbador, que nos prende e nos assusta, que nos 

faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da própria arte, 

pois a força da criação resolve num plano mágico os conflitos que ela mesma suscita 
(DRUMMOND DE ANDRADE apud TELLES, 1998, p. 157) 

 

 

Os conflitos percebidos pelo poeta afetam todos os personagens do romance, 

especialmente a protagonista Virgínia. Mas comprometem, também, a nós leitores, daí o fato 
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de Drummond atentar-se para o envolvimento emocional do sujeito que entra em contato com 

uma história que o atinge, ferindo-o e, ao mesmo tempo, curando-o. Nessa ambiguidade é que 

ele enxerga a grandiosidade de uma obra que resiste ao tempo, sendo que, mesmo depois de 

mais de cinquenta anos de sua publicação, ainda continua atual, representando questões de 

nosso tempo. 

Partindo dessas primeiras constatações a respeito do lugar que ocupa a prosa lygiana, 

realizaremos neste trabalho uma leitura crítica a respeito da constituição identitária das 

personagens do romance, observando como as singularidades de cada uma são articuladas 

dentro do conturbado contexto familiar burguês retratado por Lygia Fagundes Telles nessa 

narrativa. 

Tais relações familiares serão analisadas sob o prisma dos conceitos discutidos pelos 

filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, nos quatro volumes da coletânea Mil 

platôs. A obra destes autores permite-nos pensar pelo viés filosófico a constituição identitária 

dos principais personagens da narrativa, associando essa constituição aos conceitos de Corpo 

sem órgão, territorialização e desterritorialização, entre outros. Embora seja possível 

encontrarmos muitas pesquisas no Brasil que explorem tais conceitos em vários campos do 

saber, na literatura, a aplicação destes é ainda insuficiente. Assim, o presente trabalho, além 

de contribuir para a ampliação de tais discussões, configura-se como uma abordagem 

interdisciplinar por conciliar estas duas áreas do conhecimento: Literatura e Filosofia. 

Ao analisarmos a ciranda de identidades representada na narrativa, refletiremos sobre 

os vínculos sociais com os quais lidamos no ambiente familiar, pensando em como é tênue a 

linha entre o amor e o ódio, ao mesmo tempo em que somos levados a questionar o ideal de 

família, a conduta da mulher, o moralismo falsificado, a crença religiosa utilizada para julgar 

o próximo, dentre várias outras temáticas que delineiam nosso corpus de análise. 

No primeiro capítulo de nossa dissertação, investigaremos as relações familiares que 

emergem em CP a partir de um conflito entre ordem e desordem, legítimo e ilegítimo, e que 

se torna responsável pelos dilemas dos personagens, influenciando na construção de suas 

identificações. 

No segundo capítulo, buscaremos discutir, em específico, a construção identitária de 

Virgínia, protagonista da narrativa, problematizando a (im)possibilidade da personagem de 

fazer parte do grupo  e entrar para a ciranda de pedra, tendo por isso que constituir sua 
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identidade num espaço de tensão, como uma espécie de entremeio em que se conjugam o 

medo, o desprezo e a solidão. 

Ambientado nesse contexto de exclusão, encontra-se o terceiro capítulo, no qual 

trataremos de grupos cuja marginalização se constrói em torno da sexualidade, como é o caso 

da impotência e da homossexualidade. 

Encerrando o trabalho, nas considerações finais, elencamos as deduções feitas a partir 

da análise das leituras e das discussões realizadas nos três capítulos da dissertação. São elas: 

no geral, a obra lygiana evidencia as vozes excluídas. Para comprovar esta percepção, 

selecionamos o romance CP que, não diferente, traz para o centro grupos colocados à margem 

por motivos diversos. 

Verificamos que todo o conflito familiar da trama romanesca de CP advém do 

triângulo amoroso formado pelos personagens Laura, Natércio e Daniel, configurando o 

espaço da (des)ordem. Todo aquele que não atende as expectativas sociais torna-se rejeitado, 

como ocorre à Laura, cuja exclusão sofrida, segundo nossa análise, decorre do fato de ser 

mulher, considerada louca e adúltera. Pelas leituras realizadas sobre gênero, concluímos que 

instituições, como o matrimônio e a religião, agem como opressoras por buscarem moldar, 

especialmente, o corpo feminino, fortalecer a tradicional dicotomia mulher/inferior versus 

homem/superior. Essas diferenças entre as condutas masculina e feminina são bastante 

percebidas no estudo das identidades dos personagens. 

Outros tipos de dualidades foram percebidos na protagonista do romance, Virgínia, 

que, conforme nossa análise, situa-se no entremeio, isto é, ela estaria sempre no espaço do 

“entre” por pertencer e, ao mesmo tempo, não pertencer às famílias da ordem (a família 

legítima de Natércio) e da desordem (a família ilegítima de Laura). 

A pesquisa, portanto, foi desenvolvida no terreno da alteridade, buscando observar o 

modo como se configura a identidade de cada personagem. Buscamos propiciar um leque de 

possibilidades interpretativas acerca desse romance que, merecidamente, ocupa o posto de 

clássico da literatura brasileira. 
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2 CAPÍTULO I – CARTOGRAFIAS DO DESEJO: DAS TRANSGRESSÕES DO 

CORPO E DAS INSUBORDINAÇÕES DO SUJEITO FEMININO 

 

2.1 Das transgressões do corpo de Laura 

 

Em CP emergem representações de uma (des)ordem familiar por meio da qual se pode 

refletir sobre os frágeis e conturbados vínculos sociais, a delicada fronteira entre amor e ódio, 

o ideal de família, a conduta da mulher, o moralismo falsificado e a crença religiosa. O giro 

da ciranda é provocado por uma relação triangular formada por Laura, Natércio e Daniel da 

qual se origina parte das problemáticas presentes no enredo. Conforme demonstraremos ao 

longo do capítulo, as identidades desses três sujeitos aparecem interligadas por um conflito 

sentimental que aproxima e, ao mesmo tempo, distancia-os, fazendo com que as suas ações 

repercutam na constituição identitária dos demais personagens, sobretudo de Virgínia, 

protagonista da narrativa.  

Considerando as implicações do envolvimento dos três personagens citados, o foco de 

nossas observações, nesse ponto da dissertação, será delineado em torno das relações 

familiares figurativizadas no texto literário e que se processam por meio da instauração de um 

movimento entre a ordem e a desordem da instituição familiar concebida, por um lado, como 

sagrada, mas que se vê abalada em seus alicerces pelas ações de seus membros.  

A fim de situarmos nossa discussão na representação das identidades dos principais 

personagens, comecemos explicando que o romance é dividido em dois momentos e o 

desenrolar das ações chega ao leitor de maneira fragmentada, segundo a visão da protagonista. 

Na primeira parte, a personagem Laura aparece com problemas mentais, já separada de 

Natércio e residindo com o amante Daniel e a filha Virgínia, a qual, posteriormente, vai morar 

com aquele e, logo depois, em um internato. Na segunda parte da história, a menina, já adulta, 

retorna do colégio e volta a morar com Natércio.  

Todavia, o leitor lygiano, a fim de melhor compreender os fatos, é obrigado a 

reconstituir parte da história que não é narrada de forma direta, mas que se pode subentender: 

Laura fora casada legalmente com Natércio com quem construiu uma família de classe média, 

apenas aparentemente feliz, como se pode inferir da confissão da mulher: 

 
[...] Fazia anos que eu não ia a nenhuma festa, a parte alguma, ele detestava sair 

comigo, nosso passeio era visitar a família, ficar horas e horas na saleta dourada, 

cheia de mortos e de retratos de mortos, ouvindo as gêmeas tão iguais! Uma 
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recitava, depois a outra cantava, depois a outra recitava, alternadamente... Você tem 

suas filhas!, ele costumava me dizer (TELLES, 1998, p. 30-31). 

 

 

No seu relacionamento com Natércio, Laura está presa às amarras de um matrimônio 

falido. Consoante se pode notar, vive uma rotina enfadonha sem grandes acontecimentos, 

possuindo, na verdade, deveres legitimados por uma convenção social que a situa no plano da 

ordem familiar. Dentro dessa relação, ela pode, aparentemente, ocupar uma posição 

respeitável, embora não seja tratada, de fato, com respeito. São coisas completamente 

diferentes. Nesse sentido, não importa que esteja feliz, mas que cumpra seu papel de mãe e 

mulher casada, servindo aos gostos de Natércio e das filhas. A lógica instaurada nesse 

princípio é a de uma sociedade patriarcal para a qual o destino do sujeito feminino deveria ser 

o casamento, os afazeres do lar e a obediência ao marido.  

É interessante percebermos que até mesmo os eventos sociais dos quais o casal faz 

parte estão configurados dentro do círculo familiar, como se não existisse vida fora dessa 

instituição. Notamos, assim, uma monotonia na relação de Laura e Natércio quando ela relata 

a ausência, por exemplo, de passeios e festas. Nesse sentido, o seu entretenimento se limita às 

visitas a outros parentes, mas tudo sempre no enclausuramento doméstico, já que o esposo 

não gosta de sair com ela, conforme a mulher relata. Essa limitação é ratificada no discurso 

supracitado pela alusão à cantoria das gêmeas iguais, talvez simbolizando o tédio daquele 

casamento. Notamos ainda a insistência de Natércio em reafirmar o papel da figura feminina 

para Laura lembrando-a de suas funções de esposa e de mãe.  

Regina Garrancho da Silva (2003), discorrendo a respeito do lugar do feminino dentro 

da sociedade patriarcal, destaca que a mulher, tradicionalmente cognominada “rainha do lar” 

e “patroa”, sempre esteve envolta de expectativas. Essas expressões demonstram os papéis 

dela esperados nos espaços da família e da educação, como igualmente à Laura, mulher 

burguesa que, conforme o imaginário patriarcal de Natércio, devia preservar-se e cuidar das 

filhas para manter as aparências exigidas pela posição social que ambos ocupavam.  

Para esta mesma pesquisadora, os papéis femininos tornaram-se objeto de discurso, 

especialmente após a ocorrência de fatos históricos, como a Revolução Industrial e a Segunda 

Guerra Mundial, por exemplo, que propuseram uma nova conjuntura nas relações de gênero, 

ocasionando um sentimento de concorrência no sujeito masculino e fazendo com que os 

homens passassem a se sentir ameaçados. Da mulher, sempre se esperou o recato e, caso ela 
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ousasse executar funções tidas como de responsabilidades exclusivas dos homens, era vista de 

modo pejorativo, segundo confirma a mesma estudiosa:  

 

Quando o ser/mulher sai à rua em busca de trabalho e de um espaço de direito, fica, 

sob o olhar trágico masculino, despida da santidade, conferida à maternidade de 

Maria. Na rua só Madalenas (filhas de Eva, ainda em pecado original), nuas, 

apedrejadas ou à disposição da demanda sexual ou, ainda, à espera do perdão 

(SILVA, 2003, p. 69). 

 

 

Ao ter a ousadia de assumir funções que, segundo a mentalidade do sexo oposto, não 

lhe cabem, como lutar pela independência financeira e, consequentemente, conquistar seu 

espaço social, a mulher torna-se inaceita. Considerando a fala da estudiosa, podemos realizar 

uma analogia entre o percurso que a autora faz de Maria à Madalena, na evolução da mulher, 

com as visões acerca de Laura, antes esposa fiel e recatada, que vivia somente para o marido e 

para as filhas, habitando assim o território do sagrado; e depois quando ela se envolve com 

outro homem e vira “Madalena”, passando a ser apedrejada por todos os que habitavam 

aquele espaço considerado como legítimo.  

Neste segundo momento, Laura se desterritorializa dos espaços legitimados 

socialmente, habitando o território considerado profano. Ao deixar de ser Maria, torna-se 

dessacralizada, sendo que no enquadramento em que se insere, esse sagrado é uma construção 

social. Ela, assim como as demais mulheres no contexto patriarcal, é vista como culpada por 

tudo de ruim que acontece à sua volta, por isso que, em seu primeiro casamento, era 

constantemente chamada a atenção por Natércio. Após ser diagnosticada louca, é vista como 

culpada pela sua insanidade por aqueles que a julgavam. Laura é, em suma, considerada a 

causadora de todas as desgraças da primeira família, tanto durante o tempo que com ela 

conviveu e, até mesmo depois, quando reside em outro contexto familiar. 

Em Mil platôs, Gilles Deleuze e Félix Guattari (2012) discorrem a respeito do termo 

territorialização relacionando-o a um espaço institucionalizado. No pensamento dos 

filósofos, espaço territorializado seria o lugar demarcado onde os agenciamentos se 

encontram. Quando são acrescidos à palavra territorialização, os prefixos re- e des - formam  

outros termos, desterritorialização e reterritorrialização, que são processos indissociáveis. O 

primeiro caso refere-se à criação de linhas de fuga
15

, abandono do território; enquanto o 

                                                           
15

 Palavra usada por estes filósofos (2011) para designar os desvios feitos pelo rizoma para escapar da 

linearidade que dele se espera.  
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segundo, ao contrário do que possa parecer, não significa voltar a uma territorialidade 

original, mas servir de territorialidade nova para outro elemento desterritorializado. 

Para Deleuze e Guattari (2012), todo movimento de desterritorialização requer um 

movimento de reterritorialização, pois é sempre preciso criar novos territórios para si, 

reinventar-se, como ocorre à Laura, quando passa por três momentos distintos: no espaço 

territorializado do matrimônio com Natércio; na transgressão de seus papéis de esposa e de 

mãe, quando sai de seu curso rotineiro e se desterritorializa; e numa tentativa de 

reterritorialização a partir de sua convivência com Daniel, apontando-lhe novas possibilidades 

de vivência da sua subjetividade.  

Em qualquer dos casos citados, o território é criado a partir do movimento entre os 

agenciamentos, que são particularidades fechadas, espécie de negociações específicas àquele 

contexto: a subserviência de Laura no tocante aos seus papeis de mãe e esposa, o provimento 

da família pelo pai/esposo Natércio e a obediência das filhas. Estes “acordos” precisam 

acontecer para que a territorialização seja possível.  

Em CP essas negociações enfrentam um processo de falência, conforme percebemos 

na última citação do romance, quando a fala da personagem Laura revela o desgaste que 

assola a falsa união da família já há alguns anos. O testemunho da mulher explicita, de 

maneira clara e objetiva, uma aversão de Natércio à companhia da própria esposa, revelando a 

predileção deste por compromissos desprovidos de qualquer atmosfera romântica, bem como 

o seu gosto pelas circunstâncias sociais. Assim, o desabafo da personagem soa como uma 

espécie de queixa por meio da qual expressa seu sofrimento, seu desagrado e a violência 

contra os seus desejos de esposa, cuja existência limita-se a um círculo fechado. 

Por meio do que ela diz, o leitor vai descobrindo uma tensão entre o que se aparenta 

como ordem, refletido nas imagens das visitas à família, dos porta-retratos com imagens de 

mortos e nos entediantes recitais, e aquilo que se esconde por trás desse falso cenário e que 

revela, de fato, uma desordem manifestada pela insatisfação de Laura. 

A respeito do vocábulo ordem, é comumente relacionado à ideia de organização. 

Porém, quando acrescido o prefixo latino des-, com sentido de negação, passa a significar 

subversão, direcionando sua semântica para um sentido contrário. É nesse trânsito de 

significação entre ordem/desordem que se desenvolverá nossa análise sobre os personagens, 

gerando duas identidades familiares destoantes: uma considerada legítima por se enquadrar 

dentro dos parâmetros tradicionais, e outra ilegítima, por se afastar das normas socialmente 
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estabelecidas. Contudo, no decorrer da história, aparência e essência não corresponderão e 

ordem e desordem se aproximarão gerando relações mascaradas, numa verdadeira ciranda de 

identidades. 

A princípio, a aparência dessa falsa ordem acaba sendo violada quando Laura se 

envolve com Daniel, sujeito que passa a frequentar a casa da família na condição de médico: 

 

Depois que Otávia nasceu, recomendado por não sei quem, entrou em casa um novo 

médico, um moço bonito, de boas maneiras...— Fez uma pausa. Um sorriso 

entreabriu-lhe os lábios polpudos. — Era o doutor Daniel. Nosso pai descobriu logo 

quem ele era e expulsou-o de casa como se expulsa o demônio (TELLES, 1998, p. 

37). 

 

 

Bem educado e chamando atenção pela beleza, Daniel teria despertado em Laura 

aquilo que ela, provavelmente, não enxergava mais em Natércio, que a tratava de maneira fria 

e até hostil, importando-se mais com uma relação de aparências do que com os sentimentos da 

própria esposa. Assim, a presença de Daniel aparece como elemento primeiro responsável por 

desencadear uma mudança na trajetória dos integrantes dessa família, acostumados a uma 

falsa normalidade que não permitia ser discutida. Embora tenhamos poucas informações sobre 

como se aproximaram, é fato que Daniel surge na vida de Laura num contexto em que o jogo 

de sedução é favorecido pelas circunstâncias, mesmo que não tenha sido essa a sua intenção 

inicial. 

Os detalhes dessa relação entre os amantes são apenas sugeridos mais tarde nas falas 

de outros personagens, em especial nos julgamentos de Bruna e Otávia, filhas de Laura e 

Natércio, que não se conformam com o fato de a mãe ter, supostamente, traído o pai. Para as 

duas meninas, Laura não poderia ter se deixado seduzir por outro homem ao ponto de 

desonrar a instituição familiar. Por conta disso, pesa sobre a atitude dela o discurso do poder 

institucional materializado naqueles que o reproduzem, em particular o de Bruna, a filha mais 

velha, representante maior dos paradigmas religiosos, que vive encarnando a todo o tempo os 

ensinamentos bíblicos como forma de avaliar o comportamento de Laura, sobretudo fazendo 

apreciação negativa a respeito das condutas da mãe e de seu amante. 

Na fala de Bruna, Daniel aparece associado à figura do demônio numa clara 

demonstração de que ele, considerado culpado pela deposição da família, liga-se ao universo 

do mal. Em outro trecho, Bruna confirma essa associação ao afirmar: “-Não estou brincando! 

Você se esquece, Otávia, que nossa mãe perdeu o céu por causa dele” (TELLES, 1998, p. 42). 

Nesse diálogo entre Bruna e Otávia, vemos que, de fato, aquela considera Daniel uma 
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personificação do mal que levou Laura à perdição através de artimanhas utilizadas para 

seduzi-la e fazê-la abandonar a família, perdendo a salvação por causa dele.  

O duro posicionamento de Bruna, fruto da sua falsa devoção à religiosidade, alimenta 

a grande distância entre ela e a mãe. Para a família, ela mostra-se puritana com grande temor a 

Deus e aos seus castigos, fazendo constantes alusões a passagens bíblicas para justificar seu 

repúdio aos pecados alheios, conforme se constata na seguinte citação: 

 

Bruna também fora assim na meninice. “Mas eu quero”, dizia diante dos mais fortes 

argumentos. Só o terror de Deus a fazia vergar-se, o terror de Deus e de seus anjos, 

todos eles vingativos, vociferando castigo em meio do fogo eterno. Mas cultivando 

tamanho horror ao pecado, não tivera todavia a força necessária para resistir-lhe. 

Tenebrosa, certamente, a luta no seu íntimo. (TELLES, 1998, p. 182). 

 

Aqui notamos como a identidade da personagem vai sendo constituída por uma 

espécie de temor originado por um discurso religioso que visa modelar o comportamento do 

sujeito. Na configuração de sua fala, surgem anjos vingativos, a imagem do fogo eterno e a 

própria face de um Deus de terror, elementos aos quais Bruna parece se render para julgar a 

própria mãe pelo adultério que cometeu. Aparentemente, ela demonstra ser uma cristã 

fervorosa, que se passa por mulher imaculada, tanto que está sempre condenando de forma 

implacável as atitudes alheias, consideradas pecaminosas do ponto de vista da fé que ela 

professa: 

 

— Sabe o que é isto? É a Bíblia. — A Bíblia... Mas diz que é pecado ler a Bíblia, 

Bruna! — Pecado é você ler, que você ainda é criança. Eu já posso — acrescentou 

detendo-se na página onde havia um trecho marcado com um traço de lápis 

vermelho. Leu em tom solene: Se um homem dormir com a mulher do outro, 

morrerão ambos, isto é, o adúltero e a adúltera, e tu arrancarás o mal do seio de 

Israel. (TELLES, 1998, p. 39). 

 

 

O que se pode depreender dos julgamentos de Bruna é que eles estão carregados de 

um moralismo religioso para o qual o casamento é considerado um bem divino que não se 

pode violar por qualquer estratégia de sedução, esta considerada pelo viés da religião como 

diabólica, conforme destaca o sociólogo francês Jean Baudrillard (2008, p. 5-6): 

 

Um destino indelével pesa sobre a sedução. Para a religião, ela foi estratégia do 

diabo, quer tenha sido feiticeira ou amorosa. A sedução é sempre a do mal. Ou a do 



30 

 

mundo. É o artifício do mundo. [...] A sedução sempre tenta destruir a ordem de 

Deus, seja a da produção ou a do desejo.  

 

 

A eventual intromissão de Daniel nas vidas de Natércio e Laura, logo depois do 

nascimento da terceira filha do casal, contribui para delinear, em parte, a identidade da mulher 

e de seu amante. Todavia, o leitor percebe que essa identificação emerge pelo discurso de 

outros personagens, os quais parecem desejar a qualquer custo marcar uma diferença de 

posição em relação ao médico. Nesse anseio é que Daniel passa rapidamente de anjo, ‘moço 

bonito e de boas maneiras’, a demônio, sendo por isso expulso do convívio com aquela 

família por praticar uma falta, semelhante ao que ocorre à Laura, quando transita de Maria à 

Madalena ao cometer o pecado da luxúria.  

A noção de pecado ou falta, dentro da cultura judaico-cristã, remete à origem dos 

primeiros homens, segundo a narrativa bíblica. No livro de Gênesis, Eva torna-se a primeira 

mulher a transgredir a ordem estabelecida por Deus, comendo do fruto proibido e 

convencendo Adão a fazer o mesmo. Em consequência, ambos são castigados, como ocorre à 

Laura e a Daniel, com o isolamento e a morte. Laura, assim, poderia ser vista como uma 

espécie de “Eva, criatura dissimulada, astuta, perversa e introdutora do pecado” (CATONNÉ, 

2001, p. 67). As filhas mais velhas de Laura, a governanta Frau Herta, a empregada Luciana e 

até o silêncio de Natércio parecem acusá-la, fazendo dela uma nova Eva. 

 

 

2.2 O (não) lugar da loucura e da constituição do Corpo sem Órgãos dentro da narrativa 

lygiana 

 

A temática da loucura tem representação significativa na literatura de Lygia Fagundes 

Telles como mostram, por exemplo, os contos A janela e Os objetos, do livro Antes do baile 

verde; WM e A consulta, do livro Seminário dos ratos; e as narrativas Que se chama solidão e 

História de passarinho, de Invenções e memória, lançado pela primeira vez em 2000. O 

mesmo tema também se faz presente no romance Ciranda de Pedra, tomado como corpus 

desse trabalho. 

A respeito da representação da loucura na obra da escritora, Sônia Régis (1998, p. 90) 

observa que Telles aborda os estados mentais, não descuidando “dos acontecimentos 

históricos e sociais. Seus romances e contos procuram surpreender o sujeito na sua palavra, tal 

como se dá a conhecer a si mesmo e aos outros”. São narrativas que nos apresentam a 
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subjetividade do ser humano e, no caso dos títulos supracitados, a autora expõe a condição do 

louco enquanto sujeito socialmente segregado, mas, ao mesmo tempo, detentor de verdades 

que revelam muito da sociedade em que vivem. 

Lygia Fagundes Telles, portanto, apresenta em sua produção literária muitas 

recorrências a respeito da insanidade mental, tratando-a como patologia, sem esquecer de 

aludir ao fato de que, muitas vezes, a loucura desponta também como uma construção social a 

fim de legitimar, ou não, comportamentos que podem ser aceitos dentro de determinado 

contexto, conforme já observara, do ponto de vista teórico, Michel Foucault (1972) a respeito 

da loucura na Era Clássica, quando se refere, por exemplo, ao tema da sexualidade, 

estabelecendo uma divisão entre “sexualidade racional” e “sexualidade irracional”, esta última 

considerada como consequência do desatino.  

O que legitimaria uma sexualidade racional, de acordo com o filósofo francês, não é a 

presença do sentimento amoroso em si, mas um contrato social, que seria ratificado pela 

prática do casamento. Qualquer forma de envolvimento que não apareça estabelecida por esse 

meio não é aceita como legítima, podendo pertencer, então, ao espaço do desatino. É o que 

ocorre com Laura na situação em análise. Como consequência de uma violação a essa norma, 

o internamento aparece como um castigo para quem vive o amor fora do casamento, conforme 

veremos detalhadamente em todo o percurso da personagem. 

Na condição de louca, aquilo que sabemos sobre Laura nos é contado sempre por 

terceiros. Primeiro, pela perspectiva de Virgínia e pelos diálogos de Bruna e Otávia, depois 

pelas falas de outros sujeitos como a governanta Frau Herta, a empregada Luciana, o amante 

Daniel e até pelo silêncio do marido supostamente traído. Em todos esses casos, não é Laura 

quem fala de si, mas os outros que explicitamente a culpam: “[...] Um segundo ao menos ela 

pensou em mim, em Otávia, em você? Pensou no pai?” (TELLES, 1998, p. 38). Nesse ponto, 

Bruna fala de Laura com certa revolta por considerar que o pai, a irmã e ela foram 

abandonados pela mãe quando esta envolveu-se com Daniel. Ela refere-se à Laura como um 

ser egoísta por ter feito a escolha pessoal dela sem pensar na família.  

O fato de Laura não falar por ela pode ter uma explicação histórica em que a mulher 

ocupa uma posição desprestigiada em relação à figura masculina, exercendo um papel 

coadjuvante dentro dos vínculos familiares, enquanto o homem desempenha a função de 

protagonista. Em situações como essa, ela, quase sempre, não é dona do seu destino, é apenas 

objeto, conformando-se com as circunstâncias que a cercam.  
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O que torna a situação distinta no caso de Laura é o fato de que ela, em algum instante, 

parece ter rompido com essa ordem esperada. Todavia, em consequência disso, é apontada 

pelas próprias filhas como responsável por uma série de frustrações que afligem a todos eles. 

A partir daí, não é dado à Laura o direito de construir a sua identidade. Isso a mulher o faz 

apenas por meio do próprio comportamento transgressivo, mas ela nada fala de si, não conta a 

sua história, não narra a sua versão dos fatos. Essa prerrogativa lhe é tirada quando é punida 

com o internamento:  

 

[...] –Era o doutor Daniel. Nosso pai descobriu logo quem ele era e expulsou-o de 

casa como se expulsa o demônio. Durante algum tempo andou sumido, parece que 

viajando. Quando voltou, você tinha acabado de nascer e mamãe já estava meio 

esquisita, com umas manias, papai teve que interná-la no sanatório (TELLES, 1998, 

p. 37). 

 

 

Aquilo que aparece como estranho na mulher é apontado pelo discurso do outro e não 

por ela própria. Sua alteridade é marcada de maneira pejorativa. Os efeitos negativos de seu 

comportamento transgressor sobrevirão diretamente na construção de sua identidade, já que 

Laura pode ser considerada louca simplesmente pelo fato de se comportar de maneira avaliada 

como estranha à sua conduta habitual, sendo, então, internada por Natércio num sanatório.  

Entretanto, não nos parece que Laura tenha sido encaminhada para o sanatório porque 

apresentasse, de fato, algum distúrbio mental. Se ela manifesta alguma esquisitice, como 

referida na fala de Bruna, essa só pode ser interpretada pelo leitor como algum sentimento de 

desgosto desencadeado pela ausência de Daniel, o qual fora penitenciado por Natércio com a 

expulsão e o consequente distanciamento da amante.  

Nesse caso, se há alguma loucura no comportamento da personagem, essa lhe é 

atribuída porque ela desafia os valores de uma sociedade que não admite que a mulher viva 

seus próprios desejos. Trata-se, na verdade, de uma forma encontrada pelo marido Natércio de 

condená-la, fazendo-a pagar pelo escândalo que cometera. Exemplifiquemos o dito a partir do 

seguinte trecho: “[...] – Então ela foi embora porque ele mandou? - Mas o que é que você 

queria que ele fizesse? O quê? Apaixonada como estava por outro homem, todo mundo 

comentando o escândalo” (TELLES, 1998, p. 37). Nesta conversa entre Bruna e Virgínia, 

verificamos que a preocupação da primeira filha se volta mais para a reputação da família do 

que para a própria mãe.  
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A situação da personagem Laura vai ao encontro do posicionamento de Pierre 

Bourdieu (2010), quando este atribui à família, principalmente, os papéis de reprodutora da 

dominação masculina, disseminadora da cultura patriarcal e difusora de uma inferioridade 

feminina, agindo como um juiz ao condenar as falhas das mulheres e considerando corretas 

suas práticas sexuais somente se forem vividas dentro do matrimônio. 

Conforme se pode notar ainda na fala de Bruna, Natércio evita o desenvolvimento do 

escândalo expatriando a esposa do próprio lar. A loucura de Laura então é, na realidade, 

criada por um marido ressentido que não aceita que a vestimenta da “boa moral” familiar 

possa ser retirada para revelar desejos obscuros, os quais, até então, não tinham ultrapassado a 

superfície polida daquela família de classe média. Assim, ao encaminhar a esposa ao 

sanatório, ele visa a interdição do desejo da mulher, o controle sobre as suas atitudes e a sua 

interlocução: 

 

“Pois foi nesse sanatório que mamãe esteve internada”, dissera Otávia no seu tom 

indiferente. “Se quiser para você, pode levar.” Guardara então o postal dentro do 

bolso e assim que chegou em casa, mostrou-o à mãe. “Onde era a janelinha do seu 

quarto?” A enferma apontou uma janela no segundo andar. As grades de ferro eram 

fios de linha preta sobre a vidraça batida de sol. “Aqui. Era horrível”, gemeu ela 

(TELLES, 1998, p. 15-16). 

 

 

Rejeitada e separada das filhas, Laura é internada e tomada como louca. Mas o que vai 

se revelando a respeito da sua internação é que não se pode interpretar a atitude de Natércio 

como uma forma de preocupação com a saúde mental da esposa porque acreditamos que nem 

ao menos ela se encontrava doente. A doença, certamente, aparecerá só depois como 

consequência daquela experiência, classificada pela própria paciente como ‘horrível’. 

O louco, por pertencer a um grupo destituído de poder, é um indivíduo que sempre 

será visto na perspectiva de uma alteridade subjugada. Nesse sentido, não tem 

representatividade no processo de interlocução visto que a sua fala é considerada quase 

sempre nula ou sintoma do próprio desatino. Assim, caberá a alguém falar pelo insano, já que 

este, do ponto de vista cognitivo, não dispõe de razão para responder por si e assim marcar 

uma posição por meio do discurso.  

Tomemos as considerações de Michel Foucault (1996) a respeito da ordem dos 

discursos para que possamos interpretar algumas das ações dos personagens lygianos, em 

especial a condição da mulher considerada insana. O filósofo adverte que por meio do 

discurso é possível manifestar inúmeras inquietações, sendo que por isso este é considerado 
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um elemento perigoso sobre o qual quase sempre operam diversos sistemas de coerção. De 

acordo com o estudioso, 

 

[...] a produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada 

e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade (FOUCAULT, 1996, p. 8-9). 

 

 

Conforme a observação do filósofo, os discursos são vigiados e, caso não sejam 

produzidos de acordo com o esperado, são interditados, pois há, em nossa sociedade, 

procedimentos de exclusão, sendo o da interdição o mais notável. Logo, não se pode dizer 

tudo o que se quer em qualquer lugar e circunstância. Segundo o teórico, os dois tipos de 

discurso que mais sofrem interdição são os relativos à sexualidade e à política, revelando a 

relação destes com o controle do desejo e com a manutenção do poder por parte de 

determinadas instituições.  

No caso específico da sexualidade, o que se busca é associar o cerceamento do 

discurso à disciplina do próprio corpo. Nesse modelo, a figura feminina seria uma vítima por 

excelência, sobretudo dentro de uma sociedade que legitima o direito do homem sobre o 

corpo da mulher. O corpo feminino é reivindicado por diversas instâncias sociais; a família e 

a Igreja, por exemplo, são instituições fortemente territorializadas que subjugam o corpo da 

mulher como sua propriedade.  

No caso de Laura, o marido Natércio reclamava seu corpo para si por julgar a esposa 

propriedade sua, já que ela devia-lhe obediência. Qualquer tentativa de burlar esse padrão 

poderia acarretar consequências sérias como a que acometeu Laura dentro do próprio lar, 

onde passou a ser vista como uma estranha para quem só poderia restar a segregação. 

Em sociedades mais tradicionais, as mulheres que se entregavam aos seus instintos 

sexuais eram punidas e vistas como necessitadas de cura. Magali Engel (apud DEL PRIORE, 

2010, p. 340), ao tecer considerações acerca da relação entre psiquiatria e feminilidade, afirma 

que para médicos da época, “tais mulheres constituíam aberrações ninfomaníacas, 

apresentando-se, portanto, como um contingente potencial para os hospícios onde deviam ser 

confinadas”. A mulher que apresentasse comportamento sexual tão exacerbado quanto o do 

homem recebia anestesia sexual, pois era vista como patológica, fora do normal, já que o 

“normal” era as mulheres serem sexualmente recatadas. 
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Vítima de contexto semelhante, Laura é julgada antecipadamente pelas filhas mais 

velhas que em momento algum vacilam em ficar ao lado do pai, indiferente às razões que 

levaram a própria mãe a se comportar de maneira considerada inapropriada para uma mulher 

casada e de conduta decente: 

 

-Não podia deixar de acontecer isso, Virgínia. Nossa mãe está pagando um erro 

terrível, será que você não percebe? Abandonou o marido, as filhas, abandonou tudo 

e foi viver com outro homem. Esqueceu-se dos seus deveres, enxovalhou a honra da 

família, caiu em pecado mortal. (TELLES, 1998, p. 36-37). 

 

 

Segundo se pode verificar pela fala de Bruna, pesa sobre Laura o fato de ela ter 

cometido uma falta avaliada pela sociedade como grave. Ela é acusada de ter abandonado a 

família, inclusive as próprias filhas, por outro homem. É como se ela tivesse cometido um 

crime de honra, por isso que em passagens como a citada acima, a filha mais velha chega a ser 

impiedosa com a mãe, retirando dela qualquer chance de se explicar acerca dos motivos que a 

levaram a uma situação considerada como reprovável.  

Para Bruna, nada parece justificar tal conduta, importando-se apenas em condená-la. 

Ela baseia-se em fundamentos da sua fé religiosa para julgar a conduta alheia, especialmente 

das mulheres de seu círculo, postura convergente com o que observa Judith Butler (2003, p. 

199), para a qual: 

 

[...] os comportamentos sociais (virgindade, renúncia sexual, casamento, respeito ao 

corpo) das mulheres nas comunidades cristãs foram fundamentais para a formação 

de uma ideologia misógina que permearia certas regras eclesiásticas até a idade 

contemporânea. 

 

 

Analisando a conduta de Bruna por uma associação com as considerações da 

estudiosa, constatamos que a personagem, ao condenar as outras mulheres, contribui para 

fortalecer a misoginia. Ela aparece, portanto, como uma personificação dessas regras, 

efetivando o poder que a religião exerce sobre as mulheres.  

Nesse feito, Bruna vale-se de preceitos institucionais para construir uma condenação 

que estigmatiza o espaço da mulher casada, reconhecida pelas suas obrigações, mas sem 

vontade própria. Na condição de esposa e de mãe, Laura teria, então, deveres a cumprir, 

responsabilidades das quais não poderia nunca ter abdicado, mesmo que se encontrasse 

infeliz. Nesse sentido é que, cedendo aos próprios desejos, ela é apontada como uma espécie 

de criminosa, culpada por macular a honra da família, devendo por conta disso ser castigada. 
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Advém dessa consequência o final da fala de Bruna carregada de uma ideologia religiosa para 

a qual a transgressão de Laura seria concebida como um pecado mortal: 

 

Bruna apertou os lábios. E voltando-se para a estante, apanhou um volume de capa 

preta quase tombado na penúltima prateleira. Folheou-o impaciente. [...] Leu em tom 

solene: Se um homem dormir com a mulher do outro, morrerão ambos, isto é, o 

adúltero e a adúltera, e tu arrancarás o mal do seio de Israel (TELLES, 1998, p. 

39). 

 

 

Uma leitura crítica do romance demonstra que as instituições sociais quase sempre 

cooperam para um modo de poder que privilegia uma economia do desejo. No caso das 

religiões, há, quase sempre, uma hierarquia entre os sexos masculino e feminino que acentua a 

desigualdade entre ambos. Essa realidade é comprovada pela opinião de Michelle Perrot 

(2012, p. 84) quando esta afirma que “Esse fato, que já caracteriza os fundadores, acentua-se 

nos organizadores dessas religiões, as quais, todas elas, estabelecem a dominação dos clérigos 

e subordinam as mulheres [...]”. Existe, portanto, uma imposição, colocada pela religião, 

sobre as mulheres, tirando a sua autonomia sobre o próprio corpo, já que à frente das Igrejas 

estão os homens, que ditam como elas devem agir.  

É isso que busca fazer Bruna quando recorre ao discurso bíblico. Em posição 

contrária, a personagem Laura afronta o poder da instituição familiar e perfura o território 

religioso, tornando-se ‘adúltera’. Como consequência pela transgressão cometida, deve pagar 

o preço, sendo cognominada como louca e, posteriormente, segregada do convívio com as 

próprias filhas, até ser esquecida e encontrar-se com a morte.  

A fim de problematizarmos a questão em destaque de um ponto de vista filosófico, 

tomemos as considerações de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2012) a respeito da noção de 

Corpo sem Órgãos, doravante CsO. Na concepção desses estudiosos, a ideia de um CsO passa 

pela busca da liberdade, isto é, pelo anseio de apreciar a existência sem utilidade prática.  

Quando os órgãos são constituídos, formando um organismo, o corpo passa a ter 

utilidade dentro da sociedade, sendo destinado a objetivos diversos. Através do organismo e 

por causa dele (já que ele assume diversos papéis), o sujeito se torna sem liberdade, 

funcionando segundo ditames preestabelecidos e obrigando-se ao cumprimento de deveres. 

Assim, o CsO seria um conjunto de práticas que buscam desprender-se da censura e da 

repressão: 
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A superfície de organismo, o ângulo de significância e de interpretação, o ponto de 

subjetivação ou de sujeição. Você será organizado, você será um organismo, 

articulará seu corpo — senão você será um depravado. Você será significante e 

significado, intérprete e interpretado — senão será desviante. Você será sujeito e, 

como tal, fixado, sujeito de enunciação rebatido sobre um sujeito de enunciado — 

senão você será apenas um vagabundo. (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p. 25) 

 

 

No entendimento destes filósofos, o CsO se opõe ao conceito de organismo, 

esvaziando as significâncias e subjetivações predeterminadas. Enquanto o organismo vive em 

função de interesses capitalistas, o CsO busca fazer com que o corpo se torne improdutivo, 

deixando, consequentemente, de ter finalidades pré-concebidas. Nesse percurso, ele procura 

se desprender de qualquer modelo com fins produtivos ao qual o órgão possa ser submetido, 

passando a transgredir as normas socialmente impostas. 

O inimigo do CsO é o organismo, não os órgãos, “mas um estrato sobre o CsO [...] que 

lhe impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e hierarquizadas, 

transcendências organizadas para extrair um trabalho útil” (DELEUZE e GUATTARI, 2012, 

p. 24). Assim, o CsO busca desprender-se de utilidades, buscando a prática de situações 

diferentes daquelas que lhe foram determinadas, não aceitando o disciplinamento.  

É sobre o CsO que vivenciamos nossos prazeres. Quando o desejo é censurado é 

porque há por perto a existência de instâncias que buscam torná-lo negativo a fim de reprimi-

lo. Os filósofos citam, como exemplo, a figura do padre, afirmando que “existem padres 

hedonistas, inclusive orgásticos” (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p. 18) e que praticam a 

masturbação. O padre reprime estas práticas que, contrariamente, são cometidas por ele 

próprio, o que é semelhante à situação de Laura, reprimida por pessoas que, apoiando-se em 

discursos religiosos, censuram os atos desta personagem, mas que, ao final da narrativa, são 

desmascaradas, pois cometem os mesmos comportamentos outrora por elas condenados. 

Buscando entender o comportamento de Laura por esse viés deleuze-guattariano, é 

possível dizer que a personagem busca significar seu corpo, dando vazão aos seus desejos de 

mulher. Ela invalida a função do seu corpo feminino, que, socialmente, é seguir os preceitos 

de “boa esposa” diante das ligações familiares organizadas e hierarquizadas no processo de 

submissão a seu marido. Laura atribui nova significação aos próprios órgãos de modo que 

atendam aos seus desejos de sujeito ativo que não suporta mais ser refém do tradicional 

aprisionamento matrimonial, do marido patriarcalista e dos padrões do âmbito doméstico. O 

CsO é desprendido de interesses que vão ao encontro da lógica produtiva do capital e, no caso 
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de Laura, corresponde às demandas matrimoniais. Suas intenções confluem para a 

convivência de outros prazeres, sentimentos e experiências.  

Laura transgride a ordem de utilidade do organismo no qual vivia para realizar-se no 

CsO em que passa a viver, isto é, no que, para ela, representa a felicidade, a experiência de 

seus prazeres. O CsO, proposto pelos filósofos citados, quer se realizar dentro de novas 

situações que ainda não viveu porque o sistema social, logo cedo, tratou de reprimi-las. É essa 

repressão que Bruna procura trazer à tona quando recorre ao discurso bíblico para julgar o 

comportamento da mãe.  

Em sentido metafórico, Bruna busca reanimar a figura do padre, do pregador, daquele 

que regula e que vigia, lembrando a consequência da morte como pena do adultério. Dessa 

maneira, esta personagem procura reativar o organismo de Laura, refazendo o corpo desta a 

fim de (re)colocá-lo dentro de um sistema patriarcal que não considera as vontades e os 

sentimentos femininos. A revolta da filha está fundamentada no fato de a mãe ter abdicado de 

uma felicidade corpórea determinada e reconhecida pelas organizações de poder, mesmo que 

essa sensação não fosse verdadeira. 

A transgressão de Laura corresponde à sua verdade acerca da condição em que vivia 

dentro daquele casamento. Porém, a verdade de Natércio se sobrepõe à dela, já que ele é quem 

pode falar e agir, segregando a mulher num sanatório. O homem é o  representante legítimo 

de uma sociedade tradicional, sendo, portanto, a figura central da família em torno da qual 

circulam outros discursos que só podem ser legitimados se corroborarem com os dele, 

satisfazendo as exigências do seu modus vivendi: “[...] ninguém entrará na ordem do discurso 

se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo” 

(FOUCAULT, 1996, p. 37), isso porque as regiões dos discursos não são abertas a todos, 

muito menos à mulher adúltera ou desprovida de racionalidade. 

Foucault (1996) se refere à dicotomia razão e loucura, lembrando que, desde o período 

medieval, o louco é impedido de transitar como os demais, haja vista ao seu discurso não se 

dar importância nem credibilidade: “Era através de suas palavras que se reconhecia a loucura 

do louco; elas eram o lugar onde se exercia a separação; mas não eram nunca recolhidas nem 

escutadas” (FOUCAULT, 1996, p. 11). Essa atitude parece justificar no romance uma 

constituição identitária de Laura que não se revela por ela própria, pelo menos não por meio 

de sua voz. A esquisitice da personagem, a sua falta, o seu envolvimento com Daniel, o 

abandono do lar, a loucura e a morte são construções narradas por outros sujeitos. 
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No princípio da narrativa, encontramos Laura, de fato, doente, mas precisamos 

considerar tudo o que dissemos até aqui para compreender como essa doença se reproduz, 

primeiro enquanto mentira até se transformar, de fato, numa verdade. Separada do amante, 

abandonada pelas filhas e submetida a tratamentos cruéis, o destino dela não poderia ser 

outro. A experiência do abandono aliada àquela que Laura vivencia no sanatório é que retira a 

sua saúde, deixando nela marcas indeléveis que funcionam como um trauma, como se pode 

observar na passagem que segue: “‘Meu amor, você prometeu! O sanatório, não, você 

prometeu, diga que me ama e que vai ficar comigo, diga!’, suplicara com voz quente de 

paixão” (TELLES, 1998, p. 52-53). 

Na cena supracitada, Virgínia está diante da mãe que, em mais um de seus delírios, 

confunde a filha com Daniel, suplicando para não ser levada de volta ao sanatório, o que 

deixa transparecer que aquele lugar não a fez bem durante o tempo em que lá esteve. O leitor 

deve atentar-se sobre tais circunstâncias porque parte dos fatos é apenas sugerida, como 

ocorre com esse sentimento de aversão manifestado por Laura ao espaço do sanatório e que é 

explicitado algumas vezes ao longo da história, demonstrando que possivelmente a sua 

passagem por aquele lugar não se constituiu como uma vivência agradável, muito pelo 

contrário. 

A experiência da internação para Laura está associada a uma prisão, tanto no aspecto 

físico como na própria semântica de opressão que aquele espaço lembra a ela. Neste caso, é 

interessante perceber a relação que há entre o histórico aprisionamento da mulher, no campo 

das questões de gênero, e o enclausuramento ao qual o sujeito portador de loucura sempre foi 

submetido.  

Magali Engel (apud DEL PRIORE, 2010) considera que muitas transformações no 

contexto social do final do século XIX contribuíram para que grupos de interesses dominantes 

desenvolvessem estratégias de disciplinarização dos corpos e das mentes com base numa nova 

configuração trabalhista e de novos comportamentos dos sujeitos nos campos afetivo, social e 

sexual. O período republicano que se iniciava apontava para um novo direcionamento nas 

políticas de controle social, o qual tinha parâmetros burgueses. Essa transformação sinalizava 

a necessidade de implantação da psiquiatria no Brasil para que os saberes sobre loucura e as 

consequentes medidas para seu controle se tornassem formalizados. 

A autora tece explicações mostrando que a história da loucura exerce estreitas relações 

com a sexualidade feminina, contando casos de mulheres que foram consideradas “histéricas” 
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e “epiléticas” e que apresentavam um quadro de melhora após casarem. Em outras palavras, 

naquele contexto o homem era visto como uma espécie de remédio necessário à cura da 

mulher, que sempre foi privada dos próprios desejos. No caso da personagem Laura, seus 

instintos sexuais, dentro do matrimônio, eram recatados, porém, fora dele, seus interesses 

libidinosos eram considerados exagerados, como se apenas no espaço extramatrimonial é   

que ela conseguisse essa liberdade sexual. 

Para os médicos da época, algumas das mulheres supostamente histéricas eram 

diagnosticadas como atípicas, incomuns, por terem inclinação para os estudos e não para o 

matrimônio, tido como destino e desejo imposto às mulheres da época. A mulher, então, era 

submetida a uma série de procedimentos visando o cumprimento de sua função dentro da 

sociedade e que se representava pela maternidade, já que seu corpo era biologicamente 

preparado para a prática do ato sexual com fins de procriação, não tendo o direito de usá-lo 

para a vivência do prazer. Essa situação é semelhante à de Laura, que deveria simplesmente 

ocupar-se em cumprir o que lhe cabia no papel de esposa. Para Magali Engel (apud DEL 

PRIORE, 2010, p. 332-333),  

 

Se a mulher estava naturalmente predestinada ao exercício desses papéis, a sua 

incapacidade e/ou recusa em cumpri-los eram vistas como resultantes da 

especificidade da sua natureza e, concomitantemente, qualificadas como 

antinaturais. 

 

 

O desejo de abandono desses papéis normalmente atribuídos à mulher ratifica a nossa 

leitura de que a loucura de Laura deva ser interpretada como algo que foi construído pelas 

circunstâncias do meio, e não como uma patologia. Notamos que após a possível descoberta 

de sua doença, se assim podemos chamar, Laura torna-se excluída do círculo familiar de 

legitimidade, o que talvez seja considerado como justificativa para afastá-la daquele meio de 

modo mais favorável à manutenção das aparências, já que assumir o adultério como causa de 

seu distanciamento da família seria mais vergonhoso, segundo as concepções daquele 

tradicional contexto. Laura atua, portanto, como “máquina de guerra”
16

 da instituição 

matrimonial porque busca atender ao seu prazer. 

Ao usar a loucura para afastar Laura do convívio legítimo, a família começa a rejeitá-

la, e não apenas a ela, mas também aos que estão ligados ao seu ato adúltero, no caso, Daniel 

                                                           
16

 Expressão empregada por Deleuze e Guatarri no vol. 5 de Mil Platôs. 
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e Virgínia. Longe do espaço do sanatório, Laura já não consegue deter a doença porque 

quando busca retomar a própria rotina, não encontra meios para se livrar do peso de uma 

condenação que lhe é imposta diariamente até os últimos instantes de sua vida. É como se ela 

não pudesse receber de volta a sua sanidade mental porque cometeu um crime de honra para o 

qual não há formas de perdão.  

Por esses motivos é que, mesmo morando com Daniel e Virgínia, Laura continua 

sofrendo as consequências de suas ações passadas, sendo desprezada pelas outras filhas que 

pouco se importam com ela: “A verdade é que Bruna e Otávia estavam muito bem sem ela. ‘E 

nem pedem para ver a mãe, faz mais de um mês que não aparecem. E a mãe está pior. Bruna 

diz que é castigo [...], mas Otávia não diz nada” (TELLES, 1998, p. 21). Como observamos 

pela fala de Virgínia, suas irmãs são apáticas em relação à situação da mãe; não a visitam e 

raramente lembram de perguntar por ela. Quando o fazem, é para repetir todas as acusações 

que sempre lhe fazem. 

A personagem passa então a viver sob os cuidados de Daniel, que a medica e a trata de 

forma infantilizada. Possivelmente, aos poucos, o distúrbio mental, propriamente dito, vai 

sendo desencadeado. Portanto, de acordo com as nossas interpretações, são os acontecimentos 

de ambos os contextos, do legítimo e do ilegítimo, que vão propiciando o surgimento dessa 

loucura na personagem, daí porque considerarmos que a insanidade seja mais uma construção 

imposta pelos sujeitos que com ela convivem do que uma doença.     

Essas discussões dialogam com as considerações de Frayze-Pereira (1984) para quem 

a loucura pode significar uma desordem na personalidade do sujeito. É nela onde a doença 

reside e é através dela que o indivíduo é julgado. A personalidade torna-se, assim, o centro em 

torno do qual giram as problemáticas da doença, revelando uma loucura/não loucura. Os 

sintomas para diagnóstico do sujeito insano, segundo este pesquisador, são considerados de 

acordo com três fatores: as ideias expressas pelo paciente; as considerações/conceitos daquele 

que o está observando e a sociedade em que ambos vivem.  

O sujeito que assume uma postura considerada como transgressora ao padrão habitual 

de determinada sociedade passa a ser visto como louco. Assim, além do viés patológico, o 

indivíduo louco também pode ser percebido sob a ótica da subversão por ele ser considerado 

como alguém que transgride uma ordem existente.  

No caso de Laura, convém levantarmos dois questionamentos: I- O que seria loucura, 

no contexto da personagem, aceitar a situação em que vive ou recusá-la? II- “Como 
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estabelecer as fronteiras entre o normal e o patológico no mundo da sexualidade feminina que, 

definido nesses termos, revelava-se tão profundamente incerto?” (DEL PRIORE, 2010, p. 

340). Retomando Frayze-Pereira (1984), lembremos que este considera que o diagnóstico da 

loucura depende de fatores culturais e sociais, não diferente do que ocorre à Laura que, 

vivendo em um contexto opressor e tradicional, é considerada louca por desviar-se das 

expectativas sociais que legitimam o gênero feminino. 

Associando a situação da personagem à opinião do estudioso, podemos dizer que a 

resposta a essas indagações encontra-se mesmo na ideologia de cada um dos outros 

personagens, pois ao optar por aceitar o contexto matrimonial com Natércio, Laura é tida 

como mulher racional e virtuosa; entretanto, para ela própria, aquele aprisionamento não a 

deixa satisfeita, o que também poderia ser visto como insano abrir mão dos próprios desejos 

em prol de terceiros. 

Se por um lado essa loucura ou não loucura depende da perspectiva crítica de cada 

sujeito, do julgamento que faz de si e do outro, não podemos deixar de notar que a identidade 

de Laura acaba, de qualquer modo, relacionando-se com o universo da anormalidade, 

conforme se demonstra em diversas passagens do texto nas quais se observa a personagem 

acometida por uma espécie de delírio que a desloca da realidade: 

 

Ele dirigiu a Virgínia o olhar consternado. — Eu já lhe pedi que não entrasse aqui 

sozinha. — Mas, tio Daniel, ela chamou... — Você devia ter-me avisado, eu estava 

no escritório, dormia na poltrona, por isso não vim antes. — Daniel, o besouro... — 

Que é que tem o besouro? — Ele voltou, Daniel, ele voltou. Eu quis me defender 

mas as raízes estão muito fundas, olhe aí, nem posso mais mexer os dedos... Não 

posso mais mexer os dedos... Gravemente, Daniel examinou-lhe as mãos crispadas. 

E devagar foi alisando dedo por dedo, tirando algo invisível de cada um e atirando 

longe. — Agora esta raiz aqui... Agora esta... Pronto, já arranquei todas, está vendo? 

Todas! Ela levantou as mãos num gesto lânguido. Baixou-as de novo, as palmas 

voltadas para cima. — Ah, que alívio! Estou tão cansada, queria me deitar um 

pouco, você sabe, Daniel, você sabe como elas são vorazes. — São vorazes, sim — 

repetiu ele tomando-a nos braços como se fosse uma criança. Levou-a para a cama. 

— Tão cansada... — Você já vai descansar, agora o besouro fugiu, estamos 

sozinhos, nem besouro nem raízes, meu amor. (TELLES, 1998, p. 39). 

 

 

Este trecho encena mais um dos possíveis episódios psicóticos de Laura em que ela 

tem ilusões falsas e absurdas por meio das quais enxerga coisas inexistentes. A mulher 

revelaria, em situações como a recortada acima, ser portadora de um tipo de esquizofrenia que 

lhe afeta a percepção, visto que é acometida por alucinações visuais, e o comportamento 

motor, já que tem os movimentos comprometidos não conseguindo por conta disso ‘mexer os 
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dedos’. Como resultado dessa experiência, observamos uma mulher que tem sua identidade 

construída sob o signo do esgotamento emocional e até físico: Laura quase não responde por 

ela, deixando-se tomar nos braços e sendo comparada a uma criança. 

Essa relação entre a condição do louco e a da criança passa por uma falta de 

autonomia de si, quando a loucura e a infância justificam responsabilizar outrem pelas ações 

do sujeito desatinado e pelo indivíduo infante. Na cena literária em destaque, verificamos que 

Daniel é quem, de alguma maneira, responde por Laura, ‘[...] você deveria ter me avisado 

[...]’, ao mesmo tempo em que busca não contrariá-la, fingindo acreditar nas suas alucinações.  

Dentro do contexto de reflexões sobre o ato adúltero de Laura, é interessante 

mencionar ainda que em seu estudo sobre a loucura, Foucault (1972) relata que, no período da 

Renascença, transgressões relacionadas às práticas sexuais contribuíam para que o indivíduo 

recebesse o mesmo tratamento dado ao louco, pois, na verdade, não havia distinção, já que 

todos os transgressores eram vistos da mesma forma e, portanto, recebiam as mesmas 

terapêuticas correcionais. Desse modo, a mulher adúltera, cujo ato era considerado prática 

ilegítima, já que não acontecia dentro do casamento, era internada para receber castigos, 

interpretados como forma de purgação dos seus pecados.     

A loucura é considerada por Foucault (1972) um dos princípios de exclusão presentes 

em nossa sociedade, já que o louco também é alguém que sofre rejeição. Por muito tempo 

esse sujeito foi excluído do convívio social. À sua fala não é dada nenhuma credibilidade, 

conforme aponta o filósofo (1996, p. 10-11): “O louco é aquele cujo discurso não pode 

circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja 

acolhida, não tendo verdade, nem importância [...]”. 

Notamos que essa não aceitação do discurso do louco ocorre com a personagem Laura, 

que se torna excluída até mesmo pelas próprias filhas: “A mãe dormiu. Era tão bom quando 

ela dormia! Os loucos deviam dormir o tempo todo, de dia e de noite, como as bonecas que só 

abrem os olhos quando tiradas da caixa” (TELLES, 1998, p. 14). Identificamos nessa fala de 

Virgínia, referindo-se à mãe, a expressão da visão que se tem sobre o louco, considerado 

alguém que apenas incomoda e, por isso, quando se ausenta, mesmo no sono, proporciona 

uma sensação de tranquilidade para aqueles que circulam ao seu redor. Esta visão reforça a 

imagem excludente que é construída em torno do sujeito insano.  

A loucura, para Foucault (1972, p. 28), “reina sobre tudo o que há de mau no homem”. 

Assim, todos os males presentes na família de Laura (adultério, mentira, libertinagem, 
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concupiscência) estariam personificados na figura dela, que seria a causadora de todos eles e 

por eles seria castigada com o isolamento e com a morte. A loucura, sob a óptica deste 

teórico, é vista como uma anunciação da morte. Ela seria “o já-está-aí- da morte” 

(FOUCAULT, 1972, p. 21) e, no caso do romance, não apenas a de Laura, que é acometida 

pela doença, mas também de Daniel por meio do qual ela teria sido penalizada. Sob esse viés, 

notamos que toda a existência de Daniel e de Laura é perpassada por um halo fúnebre, como 

se a vida de ambos já tivesse sido convertida em morte a partir do momento em que 

cometeram o ‘pecado da carne’.  

Podemos perceber esse clima fúnebre em algumas passagens do livro em que são 

feitas alusões ao escuro, ao silêncio e à tristeza: “Vagou o olhar pela escuridão do céu. Lá no 

fundo da terra devia ser assim escuro e a mãe gostava de ficar no escuro” (TELLES, 1998, p. 

76). A passagem demonstra a predileção de Laura pelo ambiente sombrio, por isso gostava 

que as portas do quarto estivessem sempre fechadas alegando evitar a entrada da claridade.  

Notamos a mesma preferência neste outro fragmento em que Virgínia relata à Bruna 

sobre a piora da mãe: “Nestes últimos dias quase não sai da cama, nem a luz ela deixa 

acender, fica lá encolhida na escuridão sem dizer uma palavra, sem comer nada, olhando não 

se sabe o quê...” (TELLES, 1998, p. 36). Desse modo, vemos que, na casa onde habita essa 

família ilegítima - Daniel, Laura e Virgínia - todas as possibilidades de ‘entrar luz’, isto é, de 

se manifestar a salvação através da saúde e da felicidade, acabam sendo vetadas, obrigando os 

personagens a experienciarem uma espécie de ‘castigo’, expresso através da loucura, da 

morte, e do abandono, manifestados nessa ausência de luz.  

É importante destacar que ao longo da convivência com a mãe, Virgínia é a única filha 

que constantemente tenta trazer Laura de volta à razão, buscando fazê-la lembrar de fatos 

ocorridos no contexto familiar quando todos moravam juntos, antes da separação do casal. 

Essas tentativas, porém, são inúteis, pois raramente Laura consegue conversar de forma 

racional e, quando o faz, logo começa a envolver na conversa o ‘besouro’ e as ‘raízes’, 

elementos constantemente presentes em suas falas nos momentos das visões. 

A recorrência dessas visões pode ser explicada pela simbologia implícita nestes 

elementos: as raízes, normalmente, ficam presas na profundidade, que é um espaço escuro. 

Desse modo, a raiz é um elemento que tem a grande responsabilidade de dar sustentação à 

planta, porém ela é destinada a viver sempre privada de luz e de liberdade. Notemos todas as 

associações destes significados à identidade de Laura que na condição de mãe deveria 
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constituir a grande base de apoio de toda aquela família tradicional, porém, por um desvio de 

comportamento, é condenada à escuridão numa espécie de aprisionamento do qual ela não 

consegue se libertar.  

Este enclausuramento seria, segundo nossa interpretação, a justificativa para a menção 

ao besouro na frase “E besouro que cai de costas não se levanta nunca mais” (TELLES, 1998, 

p. 16), bastante repetida na narrativa. Laura, personificada na figura deste besouro, está em 

uma posição subalterna (mulher, louca e adúltera) que a impede de ‘reerguer-se’ e retomar seu 

discurso, falando por si. Logo, esses episódios poderiam ser interpretados a partir de Foucault 

(1996) quando este considera que a loucura do homem deve dizer algo sobre sua verdade. É 

preciso encontrar uma ‘racionalidade’, uma lógica em meio aos atos do louco. Assim, as 

recorrências às menções destes elementos na fala da personagem seriam uma figuração da sua 

verdade e, de certa forma, da sua identidade. 

Essa mesma frase é, inclusive, relembrada por Virgínia quando resolve ir embora, no 

final da narrativa, recorrendo a um flashback por meio do qual evoca tudo aquilo que está 

deixando para trás, como se nada do que aconteceu entre ela e aquelas pessoas pudesse ser 

revertido, pois tudo está feito, cada um seguiu o caminho que escolheu ou que, por falta de 

escolha, teve que aceitar.  

No caso específico da narrativa em questão, embora o discurso de Laura advenha de 

uma mulher considerada insana, em certos momentos observamos possíveis indícios de 

informações de sua vida sendo relatados no próprio discurso dela, como no que é dito no 

fragmento que segue:  

 

Quando já ia saindo, no último instante, vi na caixa o cravo vermelho e não sei por 

que tive vontade de levá-lo também, era um cravo de um tom violento, profundo. 

Então Natércio me olhou demoradamente, um olhar que fez murchar meu vestido, 

meus cabelos, minha flor... Por que essa flor?, perguntou ele. Qualquer prima-dona 

de subúrbio gostaria de usar uma flor assim (TELLES, 1998, p. 30). 

 

A personagem sempre repete a narração de episódios que, segundo ela, aconteceram 

durante o tempo em que era casada com Natércio e cuidava das filhas. Nesse trecho, ao 

referir-se ao simples olhar do marido como algo que a fazia ‘murchar’, ela deixa explícito o 

poder do homem, o modo como este agia na repressão de seus desejos, apagando as suas 

vontades.  
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O que ocorre, todavia, é que em lugar de recalcar ainda mais os seus desejos, a mulher 

resolve vivê-los no campo da transgressão, envolvendo-se numa relação que não se adequa às 

circunstâncias determinadas pela lei, mas que é considerada impura pelas instituições de 

poder, em específico por aquelas que elaboram os seus discursos no campo da religião, 

conforme observa Jean-Philippe Catonné (2001) para quem a Igreja é outra instituição que 

busca repreender a sexualidade, associando-a à impureza.  

Daí porque a religião estimula o matrimônio, pois, segundo os preceitos religiosos, 

somente na relação do casamento o sexo é considerado abençoado. Seguindo o mesmo 

raciocínio, Flandrin (1981 apud CATONNÉ, 2001, p. 63) faz três considerações sobre o 

casamento declarando que “É o local exclusivo para a atividade sexual; ele é instaurado 

unicamente para a procriação, o que exclui a busca do prazer em si; enfim, ele tem por 

finalidade lutar contra um desejo culpado”.  

Dessa maneira, os cônjuges assumem, um com o outro, uma dívida contra a 

concupiscência, já que ser um sujeito solteiro se configuraria como algo perigoso às 

faculdades mentais, principalmente para o indivíduo mulher. Nesse caso, o casamento passa a 

ser visto como uma forma de cura; ele seria considerado uma instituição limpa, já que  

somente nele o desejo sexual feminino era permitido visando a maternidade, o que livraria a 

mulher de contrair doenças mentais.  

As razões históricas que levaram a mulher a ser considerada doente mental estão 

ligadas, principalmente, ao aparelho genital e à menstruação, ao modo como seu corpo reagia 

no tocante à sexualidade, uma vez que lesões no organismo poderiam provocar perturbações 

mentais, “principalmente nas mulheres, cujo aparelho genital tinha grande influência sobre o 

estado mental” (ENGEL apud DEL PRIORE, 2010, p. 339). Enquanto nos homens, a sua 

loucura-não loucura era designada pela associação dos papeis sociais, como no caso de 

Natércio, que era o mantenedor da casa/família. Assim, Natércio era considerado detentor de 

uma racionalidade e, portanto, era a quem cabia a decisão de internar Laura.  

Conforme podemos perceber, uma lógica capitalista atravessa a relação de Laura e 

Natércio e também serve para criar o diagnóstico da loucura. A fim de entendermos essa 

lógica, lembremos de Virgínia Woolf (1990), quando coloca que a mulher subordinada é 

essencial à continuidade da prole, da organização doméstica e também para a ascensão 

profissional do marido. Somente a ela cabe a educação dos filhos e, assim, o ambiente 

doméstico torna-se uma espécie de redoma, na qual a mulher fica limitada em razão da grande 
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responsabilidade que a ela é conferida, pois o fator monetário por muito tempo foi restrito ao 

homem.  

A prosperidade era atrelada ao masculino e a pobreza, ao feminino. Observamos que 

no romance o perfil profissional de Natércio é superior ao de Laura, quando nos é apresentada 

sua profissão: advogado que publica livros, tem um bom carro e uma boa casa. Tudo isso 

ratifica que Laura, de fato, vive apenas para o recato doméstico. O poder e o dinheiro 

pertencem a ele, que controla tudo.  

Dessa maneira, analisando a figura de Natércio pelas considerações de Woolf (1990), 

concluímos que ele se comportava dessa forma porque, para manter sua superioridade, era 

preciso que Laura ficasse sempre à margem, escondida, seguindo um destino que seria próprio 

às mulheres, como é comprovado nas palavras da autora inglesa: “[...] frequentemente as 

percebemos de relance na vida dos grandes homens, despachadas logo para o segundo plano, 

ocultando, às vezes, um piscar de olhos, um riso, uma lágrima talvez” (WOOLF, 1990, p. 58). 

Uma sociedade patriarcal duvida das capacidades cognitivas da mulher, por isso, 

considera que o espaço desta é, por excelência, o doméstico, já que ela sabe apenas “(...) tocar 

piano e bordar sacolas”. Woolf (1990) lembra da mulher aprisionada pelo contexto familiar e 

como essa opressão impede o desenvolvimento feminino, semelhante ao que ocorre à Laura. 

As mulheres vivem um turbilhão de conflitos enclausurados em seu íntimo, resultantes dessa 

opressão. No caso da personagem em análise, o adultério talvez seja a forma encontrada por 

ela para extravasar todos esses conflitos que possivelmente perpassavam suas vivências.  

 

 

2.3 O processo do devir-mulher na constituição identitária de Laura 

 

Deleuze e Guattari (1997a) formulam a ideia do devir numa íntima relação com o 

desejo. O sujeito, investindo em linhas de fuga, desterritorializa-se de determinado modelo 

para devir uma nova forma de viver que surge por uma associação com a primeira. Nesse 

sentido, devir corresponde a um não conformar-se a um modelo de justiça ou de verdade. A 

partir das considerações dos filósofos, interessa-nos aqui debater em que medida podemos 

pensar numa singularidade feminina, na ideia do devir-mulher pela leitura da personagem 

Laura, refletindo até que ponto esta é afetada, como influencia os outros e como se realiza 

enquanto sujeito mulher. 
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Essa discussão se apresenta como necessária visto que, conforme temos buscado 

demonstrar em nossa análise, Laura enfrenta, ao longo da narrativa, dicotomizações: por um 

lado, representa a condição de mãe e de mulher do lar, ratificando uma imagem 

territorializada historicamente para a figura feminina; por outro lado, experiencia o signo do 

devir na situação de amante, o que é incomum quando se trata dos múltiplos papéis assumidos 

pelo gênero feminino na sociedade.  

Pensando o devir na perspectiva das alteridades - animalidade, infância e feminilidade 

-, o devi-mulher é proposto pelos filósofos como uma necessidade. Ele é vivenciado pelas 

minorias, daí porque Deleuze e Guatarri (1997a) falarem de devir-mulher, devir-criança e 

devir-animal. Historicamente, o que se observa é que o homem, definido como modelo 

dominante (heterossexual, adulto, branco, ocidental), busca territorializar as identificações 

minoritárias, normalmente tidas como inferiores a ele. Assim, o corpo, o pensamento e o 

comportamento femininos foram ao longo dos tempos definidos e controlados por homens. 

Desse modo, a essência feminina acabou se dispersando, sobretudo pela atuação das 

instituições de poder legitimadas pelo aparelho de Estado que ainda hoje diminuem a 

participação da mulher na sociedade. 

A fim de construir a sua própria subjetivação, a mulher precisa, portanto, devir no 

sentido de emitir partículas de feminilidade, tornando-se mulher molecular
17

 e construindo 

uma história com novas afetividades. Ela precisa devir no sentido de encontrar a sua essência, 

de descobrir-se. No caso específico da personagem Laura, o devir é iniciado a partir do 

momento em que ela liberta-se da clausura matrimonial e passa a vivenciar seus desejos 

femininos, até então reprimidos. Dela, tenta-se roubar o direito de devir, mas ela afronta as 

imposições, escolhendo não resistir à presença de Daniel e de seus próprios desejos. 

O devir do qual tratam Deleuze e Guattari (1997a) está associado à ideia de mudança 

constante, daí porque pode ser relacionado ao nomadismo, já que sofre variação contínua. É, 

portanto, um conceito fluido. Através do devir, a mulher tem a possibilidade de produzir 

novas subjetividades para esquivar-se de preceitos determinantes como os estabelecidos pelo 

capitalismo (como o estímulo ao consumo), a moral religiosa e o patriarcalismo, por exemplo. 

Ela pode reinventar-se, fluir, transitar no espaço liso, criando vida em seu corpo e 

potencializando suas singularidades. 

                                                           
17

Expressão cunhada por Deleuze e Guattari (1997a) que refere-se à disseminação, pelo sujeito, de moléculas no 

campo social, de modo que este torne-se empoderado e construa sua própria identidade. 
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O espaço liso é irregular pela ausência de fronteiras. Desse modo, o liso remete para 

uma exterioridade, como a experimentada por Laura quando decide transgredir as normas que 

lhe são impostas no território familiar e na disciplina do casamento, os quais implicam uma 

noção de limites, que seria próprio de um modelo estriado. No seu devir, a mulher escaparia 

de uma territorialidade estriada, no sentido colocado por Deleuze e Guattari (1997a), e que se 

exemplificaria por um sedentarismo, um conformismo, uma obediência às leis.  

Ao tratar dos dois termos, estes filósofos afirmam que “O espaço liso e o espaço 

estriado, - o espaço nômade e o espaço sedentário, - o espaço onde se desenvolve a máquina 

de guerra e o espaço instituído pelo aparelho de Estado, - não são da mesma natureza” 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997b, p. 179). O espaço estriado é fechado, impedindo a 

realização do desejo porque não permite o fluxo das intensidades. Há, portanto, uma relação 

de oposição entre estes dois espaços, daí considerarmos que Laura habita o espaço liso, pois 

neste habita o nômade, aquele que deseja escapar dos padrões, enquanto Natércio situa-se no 

espaço estriado, tentando interceptar Laura. 

O devir-mulher de Laura poderia possibilitar a ela construir uma subjetivação 

diferente daquela em que vivia quando atendia não propriamente aos seus desejos, mas aos 

das instituições (moral cristã, patriarcalismo). Em certo sentido, ela buscaria construir uma 

Laura para si, desprovida desses ditames e realizando-se no seu CsO. Entretanto, a 

personagem é acusada de louca, segregada num manicômio e impedida de realizar-se 

plenamente enquanto sujeito. Ainda assim, poderíamos considerar que a loucura despontaria 

para ela como uma possibilidade de devir.  

À loucura de Laura poderíamos associar outro conceito discutido pelos filósofos:  

anômalo, aquilo que é estranho ao habitual. Não se trata, necessariamente, de algo anormal, 

mas, segundo Deleuze e Guattari (1997a, p. 25-26), “designa o desigual, o rugoso, a espereza, 

a ponta da desterritorialização”. O anômalo é o indivíduo que se distingue dos demais, que 

causa espanto ou provoca curiosidade por um comportamento destoante. É um 

desterritorializado e se destaca pela sua excepcionalidade dentro de uma multiplicidade.  

Ser anômalo significa construir linhas de fuga, eis aí a associação do conceito à 

loucura de Laura, que usa o adultério como válvula de escape para fugir da monotonia 

matrimonial, construindo assim o seu devir, sua singularidade, passando a ser acusada de 

louca. Deste modo, o anômalo se mostra por si mesmo, sem precisar se explicar. 
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Consideramos que Laura seja esse anômalo, porém a sua “anomalia” é explicada, julgada e 

punida segundo a visão de cada sujeito que aponta para a sua transgressão e a condena.  

Ainda assim, a anomalia da personagem, isto é, sua excentricidade, é que a fortalece, 

já que ela busca se libertar de uma rotina que a fazia infeliz. Entretanto, ela também não 

alcança a felicidade desejada, uma vez que a ideia do devir, para ela, estará sempre no campo 

de uma possibilidade que só pode se realizar por uma associação com o universo da loucura, 

de um estranhamento que lhe é atribuído. Laura ficaria, assim, na “borda”
18

 das instituições 

(casamento, Igreja), pois ela rompe com estas, que são tidas como centrais e legitimadas. 

A religião é uma instituição que busca fixar, atribuir solidez, horizontalidade, 

estabilidade, logo não constitui consonância com o nomadismo, isto é, com o espaço liso. “A 

religião, nesse sentido, é uma peça do aparelho de Estado [...]; no homem de guerra, sempre 

há uma ofensa contra o sacerdote ou contra o deus” (DELEUZE e GUATTARI, 1997b, p. 55). 

Nessa perspectiva, Laura seria uma máquina de guerra porque ela burla a fidelidade conjugal 

com o marido Natércio, abandona as filhas, portanto, o seio familiar, e assume uma conduta 

considerada libertina, destoante com os preceitos religiosos. 

Devir também está associado à ideia de rizoma, vocábulo que Deleuze e Guattari 

(2011) tomam emprestado da botânica para aplicá-lo à filosofia. Biologicamente falando, o 

rizoma é uma espécie de caule subterrâneo que tem crescimento horizontal se espraiando pelo 

chão onde ele está fixado, sem direcionamento definido. Na concepção deleuze-guattariana, 

rizoma configura-se como forma de resistência, pois é uma planta que, devido ao 

desenvolvimento indefinido, pode esconder-se, fugir.  

O rizoma é composto por linhas de fuga que se desviam do que é esperado e segue 

outras direções, isso porque as estruturas o aprisionam. Ele não segue regras determinadas, 

conformando-se com uma estrutura fechada, pelo contrário. O rizoma é maleável, sujeito a 

modificações permanentes. Choca-se com o conceito de pensamento arborescente que 

hierarquiza as funções dos sujeitos a partir de uma centralidade, propondo uma origem.  

O modelo de pensamento árvore-raiz trata-se de uma organização de aparelhos de 

poder - como escola, Estado - e remete a hierarquias. O rizoma seria, metaforicamente, um 

pensamento que se abre como raízes. São linhas cheias de desvios, jamais linhas retas. Seria o 
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 Termo empregado por Deleuze e Guattari (1997a) para referir-se a uma posição periférica na qual o sujeito 

anômalo se encontra. 
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lugar dos encontros, por isso o rizoma é a via de escape que poderia ser tomada aqui para 

leitura das escolhas que a personagem Laura realiza ao longo do romance.  

 

 

2.4 Do uso das máscaras ao desmascaramento dos outros personagens 

 

Deslocando-se da leitura da personagem Laura, torna-se oportuno ainda 

problematizarmos nesse ponto do trabalho a construção identitária daqueles sujeitos que a 

circundam, em especial dos que integram a sua primeira família e que resolvem condená-la 

pela sua transgressão, observando como a identidade desses indivíduos se realiza pelo uso de 

uma espécie de máscara e de como acabam sendo desmascarados ao longo da narrativa, 

demonstrando que aquilo que acusam na figura da esposa ou da mãe é o que também 

escondem nas suas vivências íntimas.  

A respeito desse processo de construção de determinada subjetivação, retomemos a 

identidade de Natércio a fim de observarmos que o destino do ex-marido não é tão diferente 

daquele que planejara para a ex-esposa. Embora seja um advogado bem sucedido, ele vai se 

tornando, após a ausência de Laura, um homem apático aos acontecimentos à sua volta. Na 

base patriarcal das famílias burguesas, a figura do pai é bastante representativa por ser ele 

considerado o centro da teia familiar. 

No entanto, no caso de Natércio, essa presença patriarcal começa a se tornar apagada, 

uma vez que ele vai deixando, ao longo da narrativa, de ter representatividade no contexto 

doméstico. Uma prova disso é o fato de que as filhas, embora o apoiem, agem à sua revelia. 

Outra amostra da inexpressividade do homem vai sendo representada pelo seu comportamento 

sempre recluso, vivendo em ambientes escuros, fechados, normalmente em seu sombrio 

escritório, conforme descrito na citação que segue: 

 

O escritório era espaçoso mas sombrio, com estantes que forravam as paredes até o 

teto. As cortinas cor de vinho estavam descerradas. Contudo, embora o dia estivesse 

luminoso, a luz que chegava até a mesa era tímida e frouxa. Virgínia aproximou-se 

na ponta dos pés, respirando compenetrada aquele cheiro morno de livros, fumo e 

couro (TELLES, 1998, p. 47). 

 

 

O trecho sugere que Natércio, assim como Laura, passa a ter preferência por lugares 

sem luz. Assim, deduzimos que ele, semelhante aos outros personagens, também está imerso 
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numa escuridão que, em sentindo mais profundo, denota uma falta de perspectivas, uma 

infelicidade e falta de salvação para a sua vida. O motivo de tal enclausuramento, pelo que a 

narrativa sugere, está atrelado ao adultério cometido pela ex-mulher.  

Após esse fato, por vergonha ou tristeza, Natércio acaba se tornando um sujeito 

solitário. Em consequência disso, sua imagem paterna é quase anulada. Ele não demonstra ter 

resistência e força moral para se impor, decidir e participar da vida das filhas. Dessa forma, 

compreendemos sua identidade como definida por uma espécie de apagamento, já que ele 

quase não exerce a função de pai, passando a estar sempre recluso, à parte de tudo, das 

decisões e dos próprios espaços da casa.  

As ordens de Natércio são sempre dadas por Frau Herta, que o representa nas decisões 

do contexto familiar, conforme observamos nessa fala dela dirigindo-se à Virgínia: “Seu pai 

não quer que você venha com as suas roupas” (TELLES, 1998, p. 70). O mesmo observamos 

nessa outra passagem em que se diz: “Eu disse que era impossível, seu pai já me avisou que 

não quer mais contatos com...” (TELLES, 1998, p. 78). A governanta é quem, quase sempre, 

repassa os recados do patrão, suprindo assim sua ausência na educação das filhas e nas demais 

responsabilidades da casa. Notamos que, mediante a anulação da figura paterna, ela teria, 

portanto, o papel de porta-voz de Natércio.  

Considerando o que dissemos até esse ponto, é possível afirmar que em CP a tensão 

entre ordem e desordem é propiciada pelo desmascaramento das personagens que manifestam 

uma conduta condizente com a norma, mas que, na realidade, valem-se apenas de máscaras 

usadas, provavelmente, para blindar as suas fraquezas e recalcar os seus reais desejos dos 

julgamentos alheios. Esse comportamento é percebido, especialmente, em Bruna que, 

conforme já discutido, dentro de uma ordem familiar, utiliza-se de preceitos religiosos como 

armas para criticar moralmente Laura, mas que se perde em contradições porque, 

secretamente, ela comete os mesmos atos da mãe, contribuindo, desse modo, para a 

ocorrência de uma pseudo-ordem.  

O puritanismo da personagem é desmascarado quando Virgínia descobre as 

transgressões adúlteras protagonizadas por Bruna, constatando que a irmã, que difundia as 

‘verdades’ bíblicas, também está envolvida num adultério: 

 

A descoberta a transfigurou. Bruna tinha um amante. Um amante, Bruna, Bruna! A 

Bruna dos anjos, das bíblias, a Bruna que a açulara contra a mãe, a Bruna que 

lançara no seu coração a semente de ódio por Daniel. Tão inflexível! Tão pronta 

sempre para julgar. E quem ela escolhera para amante, quem? Aquele animal 
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ensolarado, de meias berrantes e cabelos enlambuzados de óleo. Ali estava o amante 

de Bruna. Não, não era mais o anjo que a despertava do sono casto, também não era 

mais o esposo, agora era o amante. (TELLES, 1998, p. 147) 

 

 

Estamos diante, portanto, da identidade simulada de uma personagem que se faz 

passar por puritana para apontar as faltas dos outros, mas sem forças para resistir às tentações 

que lhe surgem, situação que se associa ao que lembra Nietzsche (2006) quando considera que 

o Cristianismo visa a decadência da humanidade em razão de se utilizar de máscaras e 

ignorar, através da desculpa do perdão, os erros do homem.  

Para este filósofo, as pessoas ocultam seus erros porque a verdade sempre foi proibida, 

daí a necessidade de Bruna usar máscaras para esconder seus feitos que estão em desacordo 

com os preceitos divinos que ela tanto proclamava para os demais. Assim, ao tentar esconder-

se, os sujeitos vão ocultando cada vez mais as suas identidades, mas, paralelamente, revelando 

outras. 

Atrelada à identidade de Bruna, está a de Afonso, seu marido, que, embora não 

estabeleça falas de julgamento a ninguém, ocupa o espaço dos discursos legitimados. Nessas 

circunstâncias, espera-se dele uma postura condizente com as regras da sua posição de 

homem casado e pai de família. O que se vê, entretanto, é que isso não ocorre, uma vez que 

ele tem propensões ao adultério quando tenta seduzir a cunhada Virgínia, marcando com ela 

encontros secretos.  

Bruna e Afonso representam a hipocrisia social. São sujeitos que no espaço do lar e no 

convívio social se comportam de maneira considerada legítima, mas que nos recônditos da 

marginalidade vivem, eles próprios, aquilo que criticam nos outros. Da mesma maneira, a 

filha do meio, Otávia, menos crítica em relação à Laura, não lhe estende também a mão, mas, 

igualmente, não tem moral para condená-la, já que vive diversos casos sem envolvimento 

emocional, na pretensão de satisfazer apenas os seus desejos de mulher. Dois pesos e duas 

medidas vão se revelando como valor de verdade ao longo da narrativa: 

 
Todos sabiam mas ninguém dizia nada. E se Rogério não desatasse a língua, ela, 

Virgínia, jamais saberia, porque nenhum seria capaz de lhe dizer. A estranha 

ciranda. Eram solidários e no entanto se traíram. Eram amigos e contudo se 

detestavam (TELLES, 1998, p. 149).            

 

 

Segundo deduzimos a partir dessa passagem, por trás de uma falsa ordem, os 

integrantes da família, os amigos e agregados que davam-se as mãos para compor a ‘estranha 
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ciranda’ tinham conhecimento sobre as faltas de cada um, porém, compactuavam com o jogo 

de máscaras, ao contrário do que acontecia em relação à Laura, Daniel e Virgínia, sobre os 

quais pesa ao longo da narrativa uma identidade pejorativa, como se os erros cometidos por 

uns fossem permitidos e os cometidos por outros, considerados não aceitos.  

Ainda em relação à Otávia, a outra irmã de Virgínia, seria possível dizer que ela 

retrata um modelo de mulher à frente de seu tempo, que não admite viver sob a sombra de um 

poder, violando os preceitos tradicionais ditados pela Igreja e pela sociedade. Ela bebe, fuma 

e sai com vários homens mantendo relações efêmeras, como mostra o trecho relatado abaixo 

em que ela conta à Bruna o motivo do chofer que trabalhava para a família ter ido embora:  

 

Depois do jantar pedi-lhe que me levasse à casa de uns amigos e que às tantas fosse 

me buscar. Na volta, ele precisou enfiar o carro num buraco. Disse-lhe então que não 

podia haver pior chofer no mundo, o que é a pura verdade. E ele, verde de ciúmes, 

claro... — Mas Otávia! — Mais tarde fui procurá-lo no quarto, separo bem a 

profissão dele de todo o resto. Então me disse um bando de coisas, me estapeou e 

foi-se embora. O cretino. Eu sabia que acabaria se apaixonando por mim. — Mas 

Otávia... — repetiu Bruna. O espanto dava lugar à indignação. — Que baixeza! 

Chegar a um ponto desses! E você ainda conta com essa naturalidade... Otávia 

voltou para a irmã o rosto cândido. Um anel de cabelo caiu-lhe na testa alta e branca. 

— Por que esse espanto agora? Entre amantes há intimidade suficiente também para 

tapas, você sabe disso. — Que desgosto, Otávia, que desgosto. Se papai soubesse — 

murmurou Bruna saindo do quarto. Estava lívida. — Não sei mesmo como você 

pode... — E daí? Será que perdi o céu? — perguntou Otávia apontando o teto. Um 

risinho brando sacudiu-lhe os ombros. (TELLES, 1998, p. 97) 

 

 

Pela leitura do trecho acima transcrito, notamos que Otávia é indiferente aos conceitos 

de correto/incorreto oriundos das condutas sociais. Dessa maneira, ela ignora o fato de suas 

atitudes transgressoras causarem vergonha à família. A personagem é egocêntrica e encara 

com bastante naturalidade a troca constante de parceiros que faz habitualmente, sem querer 

compromisso com nenhum deles. Relata tudo sem aparentar nenhum sentimento de remorso 

ou constrangimento. A esses relacionamentos transitórios Anthony Giddens (1993) aplica o 

termo ‘sexualidade plástica’ para se referir à sexualidade desregrada sem fins de reprodução, 

admitindo, assim, uma sexualidade independente, muito comum nas relações atuais: 

 

[...] em sua maioria, as mulheres têm sido divididas entre as virtuosas e as perdidas, 

e as ‘mulheres perdidas’ só existiram à margem da sociedade respeitável. Há muito 

tempo a ‘virtude’ tem sido definida em termos da recusa de uma mulher em 

sucumbir à tentação sexual, recusa esta amparada por várias proteções institucionais, 

como o namoro com acompanhante, casamentos forçados e assim por diante. 

(GIDDENS, 1993, p. 16) 
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Nessa perspectiva, é interessante perceber que, do ponto de vista dos julgamentos 

sociais, a identidade da mulher é construída de acordo com seus posicionamentos e suas 

recusas a questões relacionadas à sexualidade. Somente as mulheres que agem de acordo com 

a conduta esperada é que são chamadas de ‘virtuosas’, em contraposição àquelas que agem 

em desacordo com tais. Esse último caso, assim, seria representado por Otávia, personagem 

que, analisada sob a ótica nietzscheana, seria uma mulher ‘emancipada’, que gosta de amores 

fugazes.       

As irmãs Otávia e Bruna, portanto, figuram um paradoxo presente na família de 

Natércio. Cada uma representa um protótipo bem diferente de mulher. Esta última, mesmo 

que falsamente, representa a identidade da mulher submissa, presa às normas sociais, ao poder 

religioso e ao patriarcado. Por outro lado, há Otávia, que é a representação da transgressora 

mulher moderna, não se resignando a uma postura passiva em que sempre se buscou 

enquadrar a figura feminina. Observemos: 

 

— E como vai Daniel? — quis saber Otávia fechando a revista. Acariciou a gata. — 

Ele é bonito, não? Tem umas mãos... — Otávia! — atalhou-a Bruna. A boca em 

triângulo crispava-se feroz. — Papai não quer que se fale nesse nome, você sabe 

disso. Ela voltou para a irmã a face inocente. — Mas papai não está aqui agora. — 

Não estou brincando! Você se esquece, Otávia, que nossa mãe perdeu o céu por 

causa dele. — Mas ela não pensa assim, querida (TELLES, 1998, p. 42). 

 

 

No diálogo que desenvolve com a irmã, Otávia desafia mais uma vez os padrões 

impostos por uma sociedade que proíbe à mulher o direito de falar e de se comportar de 

maneira subversiva. Ao perguntar pelo amante da mãe, ela traz à tona a matéria proibida sobre 

a qual não se admite conversa. Faz isso de maneira sarcástica, tecendo elogios à beleza física 

de Daniel. 

É possível perceber que, embora os ditames patriarcais e machistas da época tentassem 

reprimir Otávia, suas posturas eram bem em desacordo com estes. Porém, fazia-lhe bem 

assumir essa conduta que violava os padrões vigentes, pois assim ela sentia-se liberta. Tal 

satisfação vai ao encontro do pensamento de Nilton Milanez (2009, p. 218) quando afirma 

que na sociedade contemporânea “o corpo do qual necessitamos é aquele corpo que foge às 

disciplinas para viver seus prazeres e paixões”, bem aos moldes do conceito de liberdade 

vivenciado pela personagem em questão que, ignorando a dicotomia certo/errado, não se priva 

de experienciar o que é de sua vontade.  
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Questões tematizadas pelo corpo são corriqueiramente retomadas pelos discursos das 

ciências humanas e sociais, isso porque ele é socialmente determinado. Ambos os corpos, do 

homem e da mulher, estão sempre submetidos à vigilância. As imposições histórico-sociais 

fazem com que sejam alimentadas certas posturas estigmatizadas sobre os corpos masculinos 

e femininos, como o constrangimento que o homem sente por considerar pequeno seu órgão 

sexual, especialmente, ao passo que as mulheres, ao contrário, já ficam insatisfeitas, caso 

julguem que partes do seu corpo, como o pé ou mesmo sua genitália, possuem tamanho 

avantajado.  

O corpo, portanto, é um elemento que ganha especial destaque nas pesquisas de 

muitos estudiosos, dentre eles, Perrot (2012), Foucault (1979), Butler (2003) e Milanez 

(2009). No caso do corpo feminino, por exemplo, trata-se de uma instituição que abriga uma 

variada conotação: é nesse corpo em que são suscitadas questões sobre a aparência, haja vista 

exigir-se eterna beleza e polidez da mulher, bem como feminilidade, exigências patriarcais, 

manifestadas na disponibilidade sexual que esta deve ter, assim como a propensão para a 

maternidade e habilidades para a execução de atividades domésticas. É um corpo ainda 

submetido a inúmeras vulnerabilidades, como estupros, assédios e repressões.  

Nesse sentido, o corpo feminino carrega marcas construídas ao longo da história das 

sociedades, sejam estas orientais ou ocidentais, pois embora se considere que as mulheres 

desta última disponham de maior liberdade, a opressão é ainda uma realidade. Pensamento 

semelhante ao de Milannez (2009) pode ser representado por Beauvoir (apud BUTLER, 2003, 

p. 31-32), quando “propõe que o corpo feminino deve ser a situação e o instrumento de 

liberdade da mulher, e não uma essência definidora e limitadora”. Ao defender que o corpo 

feminino precisa de liberdade, esta filósofa desconstrói estigmas que foram moldados em 

torno do corpo feminino, já que, culturalmente, a razão está para a masculinidade, assim como 

o corpo está para a feminilidade.  

Os discursos sobre a mulher suscitam o levantamento de marcas tradicionalmente 

deixadas em seu corpo, este internalizado em dizeres que só visam anulá-lo: o discurso 

masculino, o qual, expresso através das sociedades tradicionais, exigiu, também desse mesmo 

corpo, a castidade. Perrot (2012) conta que até o século XX, a virgindade feminina era 

celebrada e vigiada, inclusive, para a honra da família. A mulher deveria manter-se casta para 

não ganhar o adjetivo de ‘fácil’, pois, caso contrário, os homens não queriam mais casar-se 

com determinada mulher, se ela tivesse sido desonrada.  
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A Igreja, sempre propagadora da virgindade como uma grande virtude que as 

mulheres deveriam possuir, exerceu fundamental papel na difusão dessa ideologia através da 

educação dada às meninas, especialmente àquelas que se criavam em internatos. A 

preservação da virgindade era essencial para que a mulher conseguisse casar, haja vista o 

matrimônio ser, nesse contexto, uma garantia de sustento para a mulher.  

O sexo das mulheres é tido como propriedade dos homens, uma vez que “deve ser 

protegido, fechado, possuído. Daí a importância atribuída ao hímen e à virgindade, 

principalmente pelo cristianismo, que faz da castidade e do celibato um estado superior” 

(PERROT, 2012, p. 64). O corpo da mulher, por muito tempo, foi atravessado por um rígido 

controle – da escola, da religião e da família, para citarmos as principais instituições que 

faziam sua vigilância. Os homens, entretanto, têm todo o direito de se esgotar no prazer 

proporcionado pelas mulheres. Somente a eles é dado o direito do prazer, nunca às mulheres, 

conforme mostra a Idade Média em que as mulheres sexualmente insaciáveis eram tidas como 

feiticeiras, mostrando que a intolerância do prazer feminino não é algo novo. 

Toda essa situação, entretanto, vai de encontro à postura de Otávia, que subverte todos 

esses preceitos, contrariando essas identificações cristalizadas a respeito das mulheres de 

outros tempos, especialmente da Idade Média, para quem a virgindade era o bem mais 

precioso.  
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3 CAPÍTULO II - O (ENTRE)LUGAR IDENTITÁRIO DE VIRGÍNIA  

 

3.1 Do lado de fora da Ciranda 

 

Conforme lembramos no capítulo anterior, o enredo de CP é dividido em duas partes. 

Na primeira, a protagonista Virgínia é representada como uma menina que vive uma infância 

solitária e triste. Nesse ponto da vida da personagem, ela aparece como uma criança meio 

perdida que deseja muito ver os pais, Laura e Natércio, unidos novamente, haja vista estes 

terem se separado em razão do adultério cometido pela mãe.  

Diferente do que ocorre às outras irmãs, Virgínia ocupa um lugar que seria, conforme 

a nossa análise do capítulo anterior, considerado ilegítimo. Enquanto Bruna e Otávia 

continuam morando com o pai Natércio, a filha mais nova reside com a mãe e com seu 

amante na esperança de que um dia possa retornar à casa que pensa ser o seu verdadeiro lar: 

“__ Pois na casa do meu pai tem prato de ouro. Um dia minha mãe e eu ainda vamos morar 

lá” (TELLES, 1998, p. 23). A criança experimenta o drama de ter os pais separados e de 

testemunhar a evolução da loucura de Laura, por isso deseja retornar, junto com esta, à casa 

que considera como sendo verdadeiramente sua.  

Diante dos conflitos que experiencia na casa em que mora com o suposto padrasto, 

Virgínia não se sente à vontade, já que acredita ser filha de Natércio. A residência de Daniel 

seria, então, um espaço em que a personagem não aparece confortável, já que a sensação da 

menina é a de não pertencer completamente àquele território. Essa percepção deve-se ao fato, 

primeiro, de ela desconhecer a sua verdadeira paternidade, depois porque tem que conviver 

com a doença da mãe, o que para uma criança é sempre um peso.  

Nesse contexto, em razão da ausência paternal e da enfermidade da mulher que 

deveria lhe dar assistência, a menina é cuidada por Luciana, empregada da casa, que não lhe 

demonstra afeto, nem lhe dá atenção. É interessante notar que o espaço físico dessa primeira 

casa onde Virgínia mora é descrito como um ambiente fechado e com pouca claridade, 

características que também se assemelham à vida dos habitantes que nela residem, confinados 

à falta de luz, ou melhor, de fé para esperar por melhoras na saúde de Laura e, 

consequentemente, na das demais pessoas, uma vez que todos se encontram, de certa forma, 

adoecidos pelas circunstâncias. 
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Aspectos semelhantes encontramos na segunda casa, que também é caracterizada 

como sombria e estranha, tanto que chega a ser comparada a um túmulo, conforme este 

trecho: “— A ideia foi minha. Achei que a casa estava parecendo um túmulo, os ciprestes 

cresceram demais, ficaram sinistros” (TELLES, 1998, p. 118). Na fala citada, Bruna esclarece 

à Virgínia sobre a ideia de mandar cortar as árvores que circundavam a morada, haja vista 

proporcionarem uma aparência estranha ao lugar. Ciprestes são enormes árvores que 

costumam ser usadas como ornamento para cemitérios, daí porque serem associadas à luto, 

tristeza, outra vez descrições que não se dissociam do ambiente que é a casa de Natércio, 

especialmente para Virgínia, considerada nela um sujeito estranho.  

A estranheza referida à protagonista nasce do fato de ela ser considerada na casa de 

Natércio apenas uma visita à qual não se dá muita ou nenhuma atenção. As irmãs lhe tratam 

com frieza e Natércio, a quem julga ser seu pai, mantém-se igualmente distante dela. Com 

essa ausência, ela é obrigada a manter relações quase que unicamente com a governanta da 

mansão, Frau Herta, que parece, a todo momento, repreendê-la em seu comportamento, 

mesmo com um simples olhar, estabelecendo comparações entre ela e as outras irmãs. 

Nem mesmo os amigos e/ou vizinhos da família fazem questão de integrá-la ao grupo, 

situação que, inclusive, inspira o título do livro, haja vista ela ser impedida de participar da 

ciranda, conforme mostra a passagem que segue: “Virgínia então subiu nos ombros do anão, 

‘Vamos, abra a roda que eu quero passar!’. Perdeu o equilíbrio e sacudida por um riso 

forçado, deixou-se cair” (TELES, 1998, p. 73). Nesse trecho, encontramos Virgínia tentando 

entrar em uma roda formada por anões de pedra que ornamentam o jardim da mansão de 

Natércio. A cena é bastante simbólica no que tange à excludente realidade da personagem, 

pois, ao solicitar aos anões petrificados para abrirem a roda e ela poder inserir-se, percebe que 

não consegue fazer parte daquele círculo, ficando impedida de ser membro constituinte do 

desejado contexto.  

Tal situação é idêntica ao que acontece em relação ao grupo formado pelas cinco 

pessoas com quem ela tem alguma ligação – suas irmãs, Bruna e Otávia, e seus vizinhos, 

Afonso, Conrado e Letícia – das quais ela tanto deseja se aproximar, mas é a todo instante 

rechaçada. A ciranda de anões de pedra é, portanto, a personificação do círculo fechado dos 

sujeitos com quem Virgínia quer se relacionar e não consegue fazê-lo de forma plena. A pedra 

da qual são feitas as estátuas representaria, então, a resistência, a dificuldade enfrentada pela 
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personagem para penetrar aquele espaço e dar as mãos àquelas pessoas que se recusam a 

aceitá-la. 

A figura do anão é algo presente em várias das narrativas lygianas. Ao ser entrevistada 

pela revista Cadernos de Literatura Brasileira (1998, p. 37) sobre o significado dessa 

recorrência, a autora responde o seguinte: “Um anão de jardim para mim representa a 

impossibilidade de justiça, a impunidade, e a impossibilidade de liberdade”. Estes semas vão 

ao encontro das problemáticas da vida de Virgínia:  injustiçada por passar a vida toda sendo 

penalizada pelos atos dos pais. Considerada fruto do pecado da mãe adúltera, a menina 

também sofre as consequências de uma espécie de maldição, vivendo de maneira 

desconfortável, tanto na primeira, quanto na segunda casa. Sua existência é marcada por um 

tipo de orfandade e até por um aprisionamento, pois ela se vê acorrentada a situações que, 

embora lhe façam mal, delas não pode se libertar.   

Ao longo da narrativa, observamos que a personagem costuma fechar-se em si, como 

mostra o trecho abaixo que descreve uma cena na qual, após uma discussão com a empregada 

Luciana, Virgínia encontra-se escorada na janela com vista para o quintal de casa, centrada 

em suas reflexões. Aqui o narrador descreve as cenas aparentemente triviais e as reflexões de 

Virgínia naquele momento:   

 

Um pardal pousou no pessegueiro, bicou uma folha e prosseguiu seu vôo. Virgínia 

seguiu-o com o olhar. Devia ser bom, também, nascer passarinho. Passarinho não 

tem essa complicação de pai e mãe assim separados. E passarinho não fica louco 

nunca. (TELLES, 1998, p. 16) 

 

 

Na passagem supracitada, Virgínia está em mais um de seus corriqueiros monólogos 

interiores através do qual vemos o reconhecimento da fraqueza humana e sua pequenez diante 

das coisas. Ao observar um pardal voando livre e aparentemente feliz, ela começa a imaginar 

como deve ser viver como este animal. Há, assim, um desejo da menina em colocar-se na 

condição de passarinho por acreditar que ele tenha uma vida completamente boa, já que não 

lida com as mesmas problemáticas que os humanos, como no caso da separação dos pais, fato 

este que é responsável por boa parte dos sofrimentos dela.  

Na percepção de Virgínia, outro aspecto considerado positivo na vida do pássaro é que 

ele não é acometido pelo mal da loucura, situação que apontaria para a retirada de um peso 

ratificado ao longo da história pela doença de Laura e que contribui para o padecimento não 

apenas da mulher, mas também da própria menina.    
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3.2 O signo da orfandade em Virgínia 

 

Os homens e as mulheres do contexto familiar desse romance são forçados a viver no 

interior de abismos sociais e pessoais. Essa falta de perspectiva é constatada em praticamente 

todos os personagens. Especialmente em Virgínia, notamos um indivíduo almejando 

acolhimento, tentando encontrar-se no mundo e ocupar seu lugar. O universo interior dos 

sujeitos dessa obra é permeado por confusões de sentimentos que confluem para o nada. 

Vivem mergulhados em um caos de insatisfações, metaforizado na narrativa como uma 

escuridão à qual todos estão condenados e dela ninguém sai.  

No caso específico de Virgínia, notamos que pesa sobre ela um comportamento 

opressor, sobretudo na primeira parte da história quando a personagem é ainda uma criança. 

Numa casa e noutra, no contexto da família legítima e da ilegítima, ela recebe ordens 

constantemente, como é exemplificado na cena a seguir, quando aparece sendo censurada pela 

empregada Luciana: “— A senhora não comeu as torradas — observou ela. E voltando-se 

para Virgínia: — Então, só cinco minutos. E não fale muito. Não fale muito, está me 

compreendendo?” (TELLES, 1998, p. 18). Notemos que aqui a empregada assume, em 

relação à Virgínia, um posicionamento autoritário, demonstrando que mesmo na condição de 

serviçal exerce sobre a criança um comportamento recriminatório.  

Situação semelhante ocorre no contexto da casa de Natércio, quando a empregada 

Frau Herta desempenha a mesma autoridade sobre Virgínia:  

 

- Que foi que você disse? – Perguntou a mulher segurando-lhe o queixo. – Quando 

se dirigir a alguém, não fique assim, olhando o chão, vamos levante esta cabeça! 

Bruna e Otávia falam tão corretamente, elas têm tanta classe. Preste mais atenção 

nelas, menina, precisa aprender! (TELLES, 1998, p.35).   

 

 

A banalização da idade menor destrói o mundo de fantasias da criança, como ocorre 

com Virgínia, excluída das brincadeiras, das decisões e do carinho dos adultos, e sempre 

considerada ingênua e sem graça. Essa situação pode ser exemplificada pelo trecho que segue, 

quando Frau Herta está entrando no carro, na ocasião de ter ido pegar Virgínia na casa da mãe 

para conduzi-la até a residência de Natércio. Ela dirige-se à menina dando-lhe ordens de 

forma grosseira: 
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— Não fique assim espetada, pode encostar — observou Frau Herta batendo de leve 

nas costas de Virgínia. Na sua voz havia indulgência e ao mesmo tempo uma certa 

irritação. — E tire a mão da boca. Virgínia corou ao afundar-se na almofada do 

automóvel. Por que Frau Herta lhe falava sempre naquele tom? Não era assim nem 

com Bruna nem com Otávia. “Mas nenhuma delas se senta como eu”, pensou num 

desconsolo. Puxou o vestido sobre os joelhos. Elas eram tão naturais, sem inibições, 

com um ar assim de donas do automóvel, donas de tudo mas sem constranger as 

pessoas. Jamais Frau Herta lhes precisaria dizer: “Estejam à vontade”.  (TELLES, 

1998, p. 33-34) 

 

 

Observamos acima a forma rude como a governanta fala com Virgínia, o que é sentido 

pela própria personagem que nota a diferença no trato com suas irmãs, especialmente com 

Otávia, a quem Frau Herta dedica toda atenção. Virgínia se sente, então, constrangida e 

desconsolada pela forma como é tratada. A situação acaba fazendo com que a própria menina 

se convença de que a empregada está certa em tratá-la daquele modo, pois acredita que suas 

irmãs é que se comportam de maneira adequada, enquanto ela precisa ser advertida pelo que 

os outros consideram como maus modos.  

O que se verifica ao longo do romance é que essa não é uma situação isolada da vida 

da protagonista, mas algo que se transforma numa constante. A todo instante, ela se sente 

recriminada e advertida por algo que desconhece. A governanta Frau Herta, por exemplo, 

reprime Virgínia até com o olhar, estabelecendo comparações entre ela e as outras irmãs e 

chamando sua atenção por considerá-la uma garota que não segue os padrões esperados. 

Como resposta, e numa tentativa infantil de se vingar da mulher, a menina a compara, por sua 

fisionomia e suas atitudes frias, a uma bruxa, conforme se lê abaixo:  

 

Frau Herta guardou no armário do vestíbulo seu desbotado chapéu de feltro azul-

marinho. Ajeitou os cabelos curtos e ralos e examinou-se no espelho com olhos 

severos, como se a imagem refletida fosse a de uma inimiga a quem devesse 

imparcialmente inspecionar. Esses eram seus gestos habituais sempre que chegava e 

Virgínia já os sabia de cor, mas desta vez sentiu vontade de rir. ‘Tem cara de bruxa. 

Se tivesse um cabo de vassoura podia sair voando pela janela afora’(TELLES, 1998, 

p. 34-35). 

 

 

Note-se que a identidade da governanta é associada a figuras de conotação pesada, 

como a de um general, até mesmo pelas palavras que se referem a ela, “[...] uma inimiga a 

quem devesse inspecionar” (TELLES, 1998, p. 34-35), ou a uma bruxa, essa última imagem 

certamente associada a algum conto de fadas que a menina conhece.  
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Conforme vamos constatando, Virgínia vai sendo censurada pelas empregadas que não 

dispensam a ela qualquer afeto. Pelo contrário, tratam-na de maneira ríspida, como não 

convém a uma criança. Como resultado dessa série de exclusão, a menina passa a se sentir 

sozinha e cria subterfúgios para se aproximar da mãe. No fragmento abaixo, tentando 

conversar com Laura sobre um fato ocorrido num evento festivo da escola, Virgínia conta que 

fez uma apresentação com as colegas, mas inventando quase tudo sobre o episódio numa 

tentativa de tornar as situações que vivencia favoráveis a ela com a intenção de camuflar as 

rejeições que lhe afligem: 

 

— Cada menina representava uma estação do ano. Eu... — reviu-se entre as 

rejeitadas no fundo da sala, os olhos pregados no palco, as mãos torcendo o 

programa. — Eu fui a Primavera. Dona Otília fez nossos vestidos de papel crepom, 

o meu era cor-de-rosa, todo cheio de flores, e na cabeça eu tinha... (TELLES, 1998, 

p. 52) 

 

 

Através dos acréscimos que cria, a protagonista busca reinventar-se, mascarando a sua 

solidão e orfandade por meio de uma narrativa colorida e fantasiosa que seu mundo pueril 

imagina e que lhe possibilita vivenciar alegrias, pelo menos em seus devaneios. É importante 

frisar que ela só compartilha suas invenções com a mãe, primeiramente, por ser a pessoa a 

quem ela mais ama, e depois, talvez, por achar que a insanidade de Laura contribui para que 

ela acredite nas histórias que a filha conta.   

Ainda na primeira parte da narrativa, Virgínia sai da casa de Daniel e muda-se para a 

de Natércio, passando a morar com este, a governanta Frau Herta e as irmãs, Bruna e Otávia. 

Nesta segunda casa, Virgínia não passa de uma estranha e Natércio, sabendo-se não ser seu 

verdadeiro pai, também não lhe acolhe como membro da família. Desse modo, na nova 

morada, a menina não se sente acolhida, uma vez que passa a perceber que está em um 

contexto hegemônico no qual se vê subjugada por várias forças. Os indivíduos que a cercam 

demonstram sobre ela determinada superioridade, seja por fatores econômicos, seja pelo nível 

de cultura ou pela aparência física. Cada um possui algum motivo para se considerar soberano 

em relação à Virgínia.  

Diante do tratamento desdenhoso, a protagonista queixa-se da falta de carinho, 

chegando até a demonstrar acanhamento pela forma como é censurada. Assim notamos no 

seguinte trecho em que, sentada à mesa com Natércio, ela é corrigida por seu comportamento: 
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— Coma, Virgínia. Seu almoço já deve estar frio. Ela estremeceu. Aquela voz era 

ainda mais fria do que a comida refugada no meio do prato. 

— Não, pai, já comi muito. — Você quer dizer que está satisfeita. O resto do sorriso 

que ainda conservava esquecido na boca desfez-se rápido. — É, estou satisfeita. — 

Não encha assim o prato para depois deixar tudo, não é certo fazer isso. E descruze 

esse talher, ponha a faca ao lado do garfo simplesmente, os dois lado a lado 

(TELLES, 1998, p. 69). 

 

 

Percebe-se que Virgínia sofre um constrangimento que lhe é imposto, fazendo-a 

sentir-se ainda mais inferior e não partícipe daquele contexto. Por qualquer motivo ela é 

repreendida e na fala do homem, a quem associa a imagem de pai, revelam-se autoritarismo e 

falta de amor. Prova disso é a alusão à ‘frieza’ que aparece enfatizada no trecho duas vezes 

seguidas: na primeira, em seu sentido literal, referindo-se ao almoço, e a segunda, no sentido 

figurado, para aludir aos modos do homem dirigir-se à suposta filha. Notamos, ainda, uma 

marca cultural que Natércio tem acerca dos conceitos de certo e errado, que é expressa pelo 

rigor exigido por ele no momento da refeição. Assim, ela não pode se sentir à vontade nessa 

mesa, mesmo que soubesse comer com naturalidade. 

Consoante se nota por essa e outras situações, Virgínia é uma criança que carrega o 

peso do mundo pelo fato de acreditar que os pais estão separados, que a mãe está 

enlouquecendo e, principalmente, por não ser acolhida em nenhum lar. Tomando a 

personagem como exemplo, vemos que ela é desprovida do poder de decisão, sempre apta a 

receber ordens e ter que obedecê-las. Aquilo que ocorre à protagonista revela o trato que os 

adultos, no contexto do mundo ocidental em que se situa o romance, sempre tiveram com o 

infante. Historicamente, todas as sociedades lidaram com a infância, diferindo de acordo com 

a cultura de cada época e lugar. Em razão disso, cada coletividade configurou a puerilidade de 

um modo particular. No caso da nossa cultura, somente o adulto é detentor de maturidade, 

portanto, a criança deve ser orientada pela retidão que apenas ele conhece.  

Em seus escritos, Platão (1990) defende que a criança precisa ter quem a discipline, já 

que ela possui um pensamento desorientado, embora com potencialidades. O infante 

apresenta-se sob a égide de um estatuto paradoxal: trata-se de um ser humano, porém privado 

de fala, o que já é explicitado etimologicamente – no dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (2001), a palavra ‘infante’ refere-se ao indivíduo que não fala.  

Portanto, a criança, a partir de uma análise etimológica, carrega marcas de uma 

marginalização, haja vista não ter voz representativa e viver sob o julgo de alguém que 

responde em seu lugar. É o que ocorre à Virgínia que, durante a infância, foi sempre colocada 
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à margem, vivendo sob as ordens, primeiramente das empregadas Luciana e Frau Herta e 

depois de seu pai postiço, Natércio.  

No contexto do romance, é importante destacar, porém, que Virgínia era rechaçada, 

não necessariamente por ser criança, haja vista haverem outros sujeitos infantes no contexto 

da narrativa e nem por isso eram subjugados como ela. No caso desta menina, a 

marginalização era advinda, especialmente, por ela (não)pertencer à família ilegítima, 

formada a partir do provável adultério cometido pela mãe.  

Entretanto, naturalmente, o fato de ser criança contribui para ratificar a 

vulnerabilidade de Virgínia e, consequentemente, torná-la alvo fácil de grosserias dos adultos, 

conforme consta neste trecho em que Luciana está arrumando o cabelo da menina e pergunta 

por uma presilha: 

 

__ Onde está a outra? – perguntou Luciana erguendo do chão uma presilha.  

__ Perdi. 

__ Então você vai de fita. 

__ Não, de fita, não! Meu cabelo é liso demais, fica tão feio... 

__ Então vai sem nada – disse Luciana com indiferença. (TELLES, 1998, p. 10) 

 

 

Aqui é perceptível o descaso de Luciana em relação à opinião da menina. A fala desta, 

realmente, não tem credibilidade alguma nem quando a questão diz respeito a ela. Assim, 

Virgínia tem uma infância perpassada por muita opressão, como é o contexto da maioria das 

crianças.  

No campo das pesquisas, muitos são os enfoques que os estudos vêm dando à idade 

pueril, entretanto, algo do qual nem sempre se toma conhecimento é o fato de que essa 

categoria nem sempre existiu. Ao suscitar a palavra infância, diversas questões são levantadas 

com o intuito de se investigar abordagens diferenciadas acerca do termo infantil, que é, na 

verdade, um conceito histórico, e não algo natural, conforme aponta Philippe Ariès (1981), 

cujo trabalho é considerado pela crítica pioneiro na análise da concepção da infância. Este 

teórico faz uma abordagem sobre o referido assunto defendendo que o surgimento da noção 

de infância somente teve início entre os séculos XVII e XVIII.  

Nesse período também a ciência passou a voltar-se para a análise da infância, tornando 

essa categoria alvo de pesquisas. Por meio de contribuições da filosofia da educação, de Jean-

Jacques Rousseau, mais adiante, da psiquiatria, através da psicanálise, com Freud, e das 
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descobertas da psicologia do desenvolvimento, com Vygotsky, os estudos acerca desse tema 

tiveram ascensão.    

O conceito de infância evoluiu com as novas projeções intelectuais, passando a ser 

também objeto ativo de socialização e tendo suas características representadas em diferentes 

perspectivas. A partir disso, houve um olhar voltado para esta fase da vida humana no sentido 

de cultivar a valorização do infante com suas peculiaridades. 

Essa mudança no trato com a criança é comprovada pelo pensamento do teórico 

americano Peter Stearns (2006), que discorre sobre a variação de comportamento de 

diferentes sociedades no tocante à criança, afirmando o seguinte: 

 

(...) sabemos que em algumas sociedades do passado as crianças eram disciplinadas 

fisicamente com muito mais frequência do que nos dias de hoje no Ocidente. Basta 

lembrar as histórias dos professores ou pregadores vagando pelas salas de aula ou na 

igreja, prontos para golpear os dedos de crianças indisciplinadas ou sonolentas 

(STEARNS, 2006, p. 46).    

 

 

O autor aborda a questão da brutalidade manifestada nos duros modos de 

disciplinamento do sujeito infante na sociedade ocidental, explicitando que estes aconteciam 

em sistemas de ensino mais antigos. Ariès (1981) também discorre sobre essa variação 

durante a Idade Média e no início da Idade Moderna na Europa, afirmando que a mudança 

positiva no trato com as crianças começou a ocorrer nos séculos XVII e XVIII, primeiramente 

entre as classes mais altas. Ao longo dos tempos, a criança tornou-se mais importante com o 

reconhecimento de suas necessidades de alimentação e orientação. As taxas de natalidade 

foram reduzidas para que se pudesse cuidar melhor dos pequenos. Enfim, ocorreram, de um 

período para outro, modificações na forma de se perceber essa fase da vida do sujeito 

humano. 

Portanto, se é possível falarmos de uma identidade no âmbito da infância, concluímos 

que essa é analisada sob o viés sócio-histórico, haja vista essa categoria tratar-se de uma 

construção que foi desenvolvida ao longo da formação das sociedades e, assim, adquirindo 

uma imagem de acordo com os parâmetros de cada época. A criança sempre pertenceu a um 

grupo minoritário, logo, desprovida de poder, porém, o trato dado a este grupo (no que se 

refere aos cuidados), ao longo do tempo, foi evoluindo, embora seja preciso admitir que ainda 

hoje ela continua sem ter voz representativa e, assim, é vista, normalmente, sob a perspectiva 
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da alteridade, pois o lugar da criança configura-se como sendo um lugar marginal. O sujeito 

infante é o outro. 

 

 

3.3 Do lugar do olhar panóptico na constituição identitária de Virgínia 

 

 

Embora em muitas passagens seja possível reconhecer Virgínia por uma identidade 

mais resignada, há determinados momentos da narrativa em que a personagem busca reagir 

àquilo que lhe parece imposto, comprovando que as identidades são mutáveis. Exemplo disso 

é o que se pode verificar na cena em que ela encontra uma Bíblia e lê um trecho outrora 

mencionado pela irmã Bruna: 

 

A voz de Bruna vinha lá de baixo, autoritária. — Virgínia! Você não está me 

ouvindo? Virgínia, responda! Instintivamente ela se voltou para a estante e procurou 

sôfrega o livro de capa preta. Achou-o logo com suas letras de um ouro já gasto: 

Bíblia Sagrada. Reviu aqueles lábios rígidos. Se um homem dormir com a mulher de 

outro, ambos morrerão... Apertou o livro tentando cravar as unhas na capa. 

Aproximou-se da janela. E atirou-o com força na tempestade. (TELLES, 1998, p. 

84-85) 

 

 

No trato entre as duas irmãs, o que se percebe é a ratificação de um autoritarismo 

explicitado no modo como Bruna se dirige à Virgínia: a irmã mais velha indaga a mais nova, 

como se lhe desse ordens. Todavia, o que nos surpreende na cena são as ações de Virgínia que 

não desiste de procurar o exemplar da Bíblia. De posse do livro, ela depara-se, então, com a 

frase já citada acima e que lhe lembra o adultério da própria mãe com Daniel, motivo pelo 

qual considera estarem ambos mortos agora.  

A atitude da personagem no desenvolvimento do episódio é que nos chama a atenção, 

pois agora ela demonstra certa revolta. Interpretamos a ação de arremessar a Bíblia pela janela 

como uma metáfora de que a protagonista está buscando subverter essa força de poder 

representada, no acontecimento em análise, pelo livro e pelo sistema religioso do qual ele faz 

parte e que, de alguma maneira, também tenta aniquilá-la, já que ela, do ponto de vista cristão, 

resulta do pecado. A Bíblia fortalece essa visão através dos textos sagrados que 

responsabilizam a mulher pelos pecados da humanidade. 
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Objetivando escapar da atmosfera de autoritarismo que encontrou nos lares onde 

morou, Virgínia resolve sair da casa de Natércio e ir viver em um colégio interno. É 

interessante perceber que essa primeira parte do romance encerra no sétimo capítulo e, de 

acordo com a numerologia, este número indica o fechamento de um ciclo e início de um novo, 

semelhante ao contexto da vida de Virgínia. É um número que abriga misticismos e possui 

importância simbólica para os cristãos e para a mitologia, podendo significar o encerramento 

de uma fase e renovação, semelhante ao que ocorre no contexto de Virgínia, cuja infância de 

solidão, a morte da mãe e do pai Daniel, a rejeição do círculo formado pelos amigos e pelas 

irmãs, enfim, tudo ficou para trás. E uma nova fase inicia-se na segunda parte, com Virgínia 

mais madura, transformada numa mulher. 

É curioso notar também que o colégio interno representa para a maioria dos sujeitos 

um lugar bastante indesejado, tanto pela clausura como pela rígida rotina que nele é vivida. 

Entretanto, paradoxalmente, para Virgínia, esse ambiente torna-se uma espécie de libertação, 

que, sem ter conseguido encontrar-se em nenhuma das casas onde morou, vê como solução 

para os seus dilemas o confinamento nessa instituição.  

No ambiente do internato, Virgínia encontra outras formas de controle advindas do 

tradicionalismo das freiras. Nesse espaço, as internas viviam sob o mando das religiosas, que 

controlavam as roupas que as alunas usavam, sua rotina, seu comportamento, os livros que 

liam, tudo acontecendo conforme o consentimento das dirigentes. A realidade desse novo 

contexto vai ao encontro das considerações de Michel Foucault (1979), para o qual a 

instituição escolar é um instrumento disciplinador que visa moldar os indivíduos de acordo 

com as exigências da sociedade, tornando-os dóceis e flexíveis. É um ambiente onde o sujeito 

passa boa parte de sua vida sendo transformado em objeto do poder disciplinar. 

Durante a permanência de Virgínia no internato, as meninas não podiam ter qualquer 

forma de envolvimento com o sexo oposto e, em caso de haver manifestações de sentimentos 

em seu coração, estes eram censurados pelas freiras. Essa é, portanto, uma forma de exercer 

controle sobre o corpo dessas crianças, reprimindo seus sentimentos e instintos femininos. 

Todo esse contexto de repressão pelo qual a personagem passa ao longo da narrativa lembra o 

panóptico, desenvolvido por Jeremy Bentham e estudado por Foucault (1979), uma vez que a 

menina vivia sempre cercada por sujeitos vigilantes.  

Do ponto de vista de uma estrutura física, o panóptico trata-se de um projeto 

arquitetônico criado no século XVIII com o objetivo de servir como instrumento disciplinador 
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para vigiar hospitais, escolas, presídios, dentre outras instituições que lidam com pessoas que, 

do ponto de vista social, precisam de correção, como parece ocorrer ao sujeito infante, 

constantemente repreendido pelos adultos. Essa arquitetura dispõe de uma estrutura central 

ocupada por alguém que observa os prisioneiros sem que estes tenham certeza de que estão 

sendo vigiados.  

A ideia era que, mesmo quando os presos não estivessem sob olhares alheios, 

permanecessem comportados, em constante disciplina. A prisão era projetada, assim, 

exercendo forte controle sobre os indivíduos para vigiar e controlar suas ações. É indubitável 

que o panóptico era um instrumento muito eficaz utilizado pelas instituições para obter 

controle sobre os corpos, embora as casas de reclusão parecessem receber mais importância, 

em um primeiro momento, para os legisladores.  

Numa interpretação mais literal, trata-se de uma espécie de ‘olho’ que observa todas as 

ações dos vigiados. O controle é efetivado pela observação e, dentro da sociedade, ele é 

exercido de forma global. É essencial que os vigiados saibam que estão sendo observados e 

assim se mantenham em autovigilância, evitando, portanto, a prática daquilo que está em 

desacordo com as normas. É uma forma economicamente viável para se evitar punições, uma 

vez que é mais caro punir do que vigiar.  

A partir do panóptico, Bentham tornou-se um dos maiores inventores de tecnologia do 

poder. Seu funcionamento ocorre da seguinte forma: 

 

No panopticon, cada um, de acordo com seu lugar, é vigiado por todos ou por 

alguns; trata-se de um aparelho de desconfiança total e circulante, pois não existe 

ponto absoluto. A perfeição da vigilância é uma soma de malevolências. 

(FOUCAULT, 1979, p. 220-221) 
 

 

De uma interpretação literal para outra de natureza mais metafórica, verificamos que 

os ambientes nos quais Virgínia vive são uma espécie de panóptico: na primeira casa onde 

mora, ela vive sob a vigilância de Luciana e Daniel: “[...] __ Ou você abre ou conto para seu 

tio. É isto que quer, é isto?” (TELLES, 1998, p. 09). Na passagem, Luciana aparece dando 

ordens para Virgínia abrir a porta do quarto, mas esta tenta resistir, o que acaba não dando 

certo, já que a empregada ameaça fazer Daniel tomar conhecimento das desobediências da 

menina. Os dois, portanto, Daniel e Luciana, na primeira casa onde Virgínia mora, 

encarregam-se de sujeitá-la aos seus olhares e às suas constantes correções.   
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Quando vai para a segunda casa, passa a ser observada por Frau Herta, Natércio e 

pelas irmãs mais velhas, Bruna e Otávia, pessoas que a observam e a censuram 

constantemente, como vemos na situação abaixo em que Frau Herta acompanha Virgínia com 

a vista e a reprime por todos os seus gestos, deixando-a envergonhada: “__ Não fale nunca 

com a boca assim cheia. [...] __ Virgínia, pare de roer as unhas, filha! __ pediu a Fraulein em 

meio a um suspiro, enquanto levava o carrinho”. (TELLES, 1998, p. 41) 

Os olhares feitos à Virgínia, tanto pela governanta quanto pelos familiares dela, 

aludem, simbolicamente, ao panóptico foulcaultiano, pois, já que vive sob o comando destes, 

ela precisa adaptar-se à rotina de disciplinamento. Por fim, encerrando a analogia dos 

ambientes de Virgínia com o panóptico, quando ela resolve ir para o internato, passa a ser 

vigiada pelas freiras, como demonstrado abaixo: 

 

Que significaria para a freira aquele “apesar de tudo?” A perseguição de Irmã Flora? 

A proibição de ter Ofélia como amiga constante?  

[...] 

“Parece tão dissimulada”, dizia Irmã Clara. “Tem olhos de quem já viu coisas 

terríveis!” __ assombrava-se Irmã Flora. E é filha de pais separados, houve muito 

escândalo” __ pensavam todas. “Foi aceita como uma exceção, um caso especial. 

Não pode participar das regalias a que as demais têm direito”. (TELLES, 1998, p. 

97) 

 

 

Segundo observamos, nesse contexto do internato, Virgínia era observada pelas freiras 

com bastante desconfiança, rejeição e até pena. Vivia presa naquele ambiente, sendo vista 

como necessitada de disciplina e somente as correções divinas, exercidas pelas freiras, eram 

capazes de redimi-la. Todas levantavam diferentes opiniões com base na vigilância que 

faziam à menina, que era considerada desmerecida de participar dos bons momentos 

compartilhados pelas demais internas.  

 

 

3.4 Do trânsito das identidades em Virgínia 

 

Na segunda parte da narrativa, quando Virgínia retorna do internato, percebemos nela 

uma notável diferença no que se refere ao seu comportamento. Em lugar de mostrar-se uma 

pessoa reprimida, ela começa a beber, fumar e manter uma vida sexual desregrada em 

relacionamentos sem compromisso. Nesse momento, ela assume uma postura totalmente 

oposta ao protótipo de mulher socialmente idealizada.  
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A possível rebeldia de Virgínia, ou sua nova identidade, nasce do desejo de se libertar 

de todo o sistema dominador que durante a sua infância disciplinou-a dentro de um padrão 

que reprimia sua subjetividade, o que nos incita a retomar as considerações de Deleuze e 

Guattari (2012) sobre a noção de CsO.  

Aplicando esta teoria às ações da protagonista, consideramos que na primeira parte da 

história Virgínia rejeita a si própria, não gosta de sua aparência, pois se julga feia justamente 

por não se assemelhar às irmãs; não consegue, enfim, encaixar-se na ciranda. Somando-se a 

isso, a apatia com que é tratada na casa de Daniel, a grosseria enfrentada na casa de Natércio e 

os vigilantes olhares de desconfiança no internato fazem com que a menina alimente dentro 

de si sentimentos de inferioridade, rejeição e solidão.  

Essas situações potencializam, em Virgínia, atos transgressores que objetivam afrontar 

as expectativas de todos aqueles que contribuíram direta, ou indiretamente, para construir nela 

a sensação de não-pertencimento a nenhum meio onde ela tentou encaixar-se. Em nossa 

interpretação, a mudança de Virgínia resulta de sua adesão à vivência desse CsO, o qual faz 

parte de um estilo de vida nômade, desviando-se das imposições sociais.  As subjetividades da 

protagonista foram interceptadas durante toda a sua infância e adolescência por aqueles que 

compuseram seus círculos familiares. Mas, na fase adulta, ela deixa de ser esse corpo 

disciplinado com fins de produção e passa a viver dentro de uma desorganização sem 

funcionalidades, tornando seu corpo socialmente inútil.  

O processo de formação de Virgínia pode ser considerado um caso de bildungsroman 

brasileiro, descrito por Wilma Maas (2000) como sendo um gênero literário de caráter realista 

com origem na história, cultura e literatura da Europa do final do século XVIII. Trata-se de 

uma “narrativa considerada pela historiografia literária como um fenômeno ‘tipicamente 

alemão’” (MAAS, 2000, p. 19), cuja nomenclatura foi empregada pela primeira vez em 1810 

numa conferência na Universidade de Dorpat, na Estônia, pelo professor Karl Morgenstern. A 

concepção do termo atribuído pelo professor refere-se ao romance que “representa a formação 

do protagonista em seu início e trajetória até alcançar um determinado grau de 

perfectibilidade” (MAAS, 2000, p. 19).  

A pesquisadora brasileira Débora Guedes (2009) aponta CP como ‘desdobramento’ de 

bildungsroman por ser um romance que traz em seu enredo um processo de formação da 

personagem protagonista dentro do qual ela busca superar seus conflitos e aperfeiçoar-se 

como pessoa. Embora, inicialmente, o gênero tenha se voltado para a consolidação da 
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nacionalidade alemã, ele pode ser encontrado em obras de outras nacionalidades que 

exprimem outros contextos diferentes do alemão, como é o caso do romance em tela. 

Ao referir-se à produção de Lygia Fagundes Telles como sendo literatura feminina, 

Guedes (2009, p. 39) afirma que: 

 

Nesse tipo de escrita de caráter mais intimista, na maioria das vezes, essas 

protagonistas surgem como exemplos de subversão ao modelo de Bildungsroman 

masculino. Ao invés de integrarem-se após a realização desse aprendizado, que 

inclui a educação formal e profissional, elas não conseguem fazer parte da sociedade 

à qual pertencem.      

 

 

Situada no contexto dessa discussão levantada pela autora está Virgínia, personagem 

que percorre todo um caminho que a leva ao amadurecimento intelectual, haja vista ela 

retornar do internato com um distinto nível cultural, conhecedora das letras, sabendo falar 

vários idiomas e chamando atenção dos homens pelo seu aspecto físico, notado nos 

comentários que são feitos à mulher na qual ela se transformou. Porém, mesmo com toda essa 

refinada educação que adquiriu, Virgínia não consegue se encaixar nos moldes do meio onde 

volta a residir, situação que vai ao encontro das descrições feitas sobre o bildungsroman. 

Na fase adulta, Virgínia, que antes era excluída da ‘ciranda’, torna-se desejada - por 

Afonso, Rogério e Letícia – o que não significa que é amada. Desejo está correlacionado ao 

consumo, que lembra mercadoria e, por conseguinte, descarte, enquanto amor é processo e, 

portanto, requer do sujeito outras disponibilidades. Nessa sociedade do instantâneo, esperar é 

algo que está fora de tempo. Isso ocorre porque os sentimentos, assim como as identidades, 

são flexíveis e o que ontem parecia ser sólido, hoje são só pedaços buscando se reconstruírem; 

essa tentativa é vã porque, normalmente, não é mútua. Não é possível prever o desfecho de 

uma relação, mesmo assim os personagens de CP preferem arriscar-se e se lançam às 

aventuras que, embora não sejam propriamente amorosas, permitem a eles viverem situações 

diferentes. 

No final da narrativa, Virgínia decide ir embora para um país qualquer a fim de 

conhecer o mundo e tentar fugir do universo conflituoso que está latente dentro de si. Ela 

agora descobre que ninguém daquela ciranda é inatingível, todos têm seus vícios, suas 

fraquezas, e tentam escapar de suas conflituosas realidades. Ao planejar a viagem, ela reflete 

sobre a fuga como possibilidade de solução: 
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E aqueles longos anos de desvairados sonhos não seriam as fugas verdadeiras, com 

os pés ancorados? “E mesmo que seja esta uma fuga”, admitiu com humildade. 

Podia ser a mais frágil das soluções mas não lhe daria, pelo menos por ora, nenhum 

sofrimento. Já bebera muito da sua taça e embora estivesse convencida de que ainda 

restava algo no fundo, uma voz lhe soprava que agora era a trégua. (TELLES, 1998, 

p. 177) 

 

 

Conforme o trecho, para Virgínia, o mundo apresenta-se como uma estrutura 

incoerente que contribui para que ela se sinta pequena, impotente e solitária. Observamos uma 

degradação dessa problemática heroína, que tende a uma fuga da realidade conflituosa, na 

qual ela sofre, entretanto, aprende com as experiências que vai adquirindo ao longo da vida. É 

o que notamos na superação que a personagem vivencia ao final da obra. 

Virgínia vai embora sem destino, mas o que essa postura demonstra é que ela, do 

status de oprimida por vários fatores, como pertencer a uma classe econômica menos 

prestigiada, ser criança (na primeira parte do romance), do sexo feminino e fruto de um 

adultério, encerra a narrativa assumindo a postura de uma pessoa mais segura que transparece 

superação e vai em busca de conquistar o seu lugar no mundo, almejando explicações que 

possam dar sentido à sua existência. 

A protagonista mostra que agora sabe o que não lhe convém mais, onde não lhe cabe, 

já que ela passa toda a narrativa se apertando para encaixar-se nos círculos afetivos. Virgínia 

passa a devir, o que poderia ser apontado como uma possível solução na busca de sua 

identidade. De modo semelhante ao que ocorre à escritora Virgínia Woolf, a Virgínia de CP 

também experimenta o seu devir. Para Deleuze e Guatarri (1997a), a escritora inglesa não 

parou de devir em toda a sua obra, construindo subjetividades diversas para a mulher.  

 

A única maneira de sair dos dualismos, estar-entre, passar entre, intermezzo, é o que 

Virgínia Woolf viveu com todas suas forças, em toda sua obra, não parando de 

devir. A moça é como o bloco de devir que permanece contemporâneo de cada 

termo oponível, homem, mulher, criança, adulto. Não é a moça que se torna mulher, 

é o devir-mulher que faz a moça universal [...] (DELEUZE e GUATTARI, 1997a, p. 

69). 

 

 

Após alcançar o seu devir-mulher, é esse intermezzo que a protagonista Virgínia busca 

para sair desses lugares caracterizados por um poder opressor pelos quais passa durante toda a 

narrativa. Ela não quer mais espremer-se para caber em espaço algum, forçando as 

afetividades, pois, conforme Deleuze e Guatarri (2012, p. 49), “Introduzimo-nos em um rosto 

mais do que possuímos um”.  
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Criamos rostos para nós, assim como faz Bruna, ao camuflar-se nos ensinamentos 

religiosos; Laura, que assume o rosto de mulher recatada no primeiro contexto familiar; e 

Virgínia, que em cada fase de sua vida constrói rostos diferentes para adequar-se a cada 

contexto. Mas agora ela quer produzir suas próprias afetividades, daí toma a decisão de 

partida para um lugar qualquer.  

Discutindo sobre a relação entre o sujeito colonizado e o colonizador, o crítico 

Silviano Santiago (2000b) discorre a respeito da noção de entre-lugar, trazida nesse ponto do 

trabalho para problematizarmos uma espécie de embate surgido no romance entre dois lados 

em posições notadamente distintas: a família situada no campo da ordem versus a família 

localizada no contexto da desordem, na qual está Virgínia, que teria, assim, que buscar a sua 

constituição num entre-lugar, negociando subjetivações que resultariam de sua vivência num 

ambiente e noutro. Partindo destas percepções, qual seria, portanto, o lugar ocupado por ela 

em meio aos conflitos que experiencia no trânsito de uma localidade para outra? 

Como resposta a essa pergunta, podemos afirmar que a personagem situa-se no 

(entre)lugar de subalterna, termo que ocupa o centro das considerações da crítica indiana 

Gayatri Chakravorty Spivak (2010), quando discorre sobre a posição do intelectual pós-

colonial na relação com o subalterno. Nas suas proposições, ela tem como uma de suas 

preocupações afrontar os discursos hegemônicos. Para a autora, o termo subalterno refere-se: 

 

as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de 

exclusão dos mercados da representação política e legal, e da possibilidade de se 

tornarem membros plenos no estrato social dominante (SPIVAK, 2010, p. 13-14). 

 

 

Nenhum ato de resistência em prol do subalterno pode ocorrer sem estar relacionado 

ao discurso hegemônico. As tentativas de enfrentamento precisam estar imbricadas nos 

discursos tidos como superiores. É entre o desejo de pertencer, de descobrir sua identidade - 

este terreno movediço de conflituosas incertezas sobre a existência - que se situa a 

personagem central deste romance, Virgínia. 

De modo geral, as personagens de CP vivem em função da conquista de seu espaço, 

embora esse lugar, às vezes, seja o seu próprio eu tentando compreender-se em meio à 

situação em que vivem. Percebemos que as personagens do romance em foco, em sua maioria, 

possuem o que Dreyfus e Rabinow (2010, p. 147) chamam de “ilusão de identidade”, 

afirmando que “(...) nada no homem – nem mesmo seu corpo – é suficientemente fixo para 
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compreender os outros homens e neles se reconhecer”. Essa noção de identidade transitória 

surge em virtude do cenário da pós-modernidade a que Zygmunt Bauman (1998) chama de 

‘líquida’ pela fluidez das incertezas que perpassam essa época e pelos reflexos provocados na 

sociedade devido à globalização, ocasionando transformações radicais e irreversíveis. 

O pensamento e a conduta, não só de Virgínia, mas de boa parte daqueles que 

interagem com ela, mudam na segunda parte da narrativa, mostrando o quanto suas 

identidades são maleáveis. Os anseios e as opiniões de cada um vão se modificando de acordo 

com as situações que os ambientes e as pessoas lhe proporcionam. 

 

4 CAPÍTULO III - DOS LUGARES DE UMA SUBALTERNIDADE SEXUAL 

 

 

Trazemos ao centro da discussão deste capítulo personagens que se encontram 

ambientados neste espaço da subalternidade, pois, para Spivak (2010), o subalterno não pode 

ser ignorado porque fazer isso significa dar continuidade ao projeto imperialista. Falar sobre o 

subalterno situa-nos ainda mais no nosso foco, a identidade, já que tratar de alteridade é, 

paralelamente, falar de identidade e vice-versa, uma vez que ambas estão intimamente 

ligadas.  

As minorias são definidas não pela quantidade, mas pela inter-relação estabelecida 

entre os sujeitos. O modo como os indivíduos tratam uns aos outros define o grau de 

superioridade e de inferioridade entre eles. Vejamos: 

 

A tribo-raça só existe no nível de uma raça oprimida, e em nome de uma opressão 

que ela sofre: só existe raça inferior, minoritária, não existe raça dominante, uma 

raça não se define por sua pureza, mas, ao contrário, pela impureza que um sistema 

de dominação lhe confere. (DELEUZE e GUATTARI, 1997b, p. 50) 

 

 

Conforme a citação, para que o opressor possa se realizar, ele precisa do oprimido, já 

que a superioridade do primeiro só é possível mediante a existência da inferioridade do 

segundo. Esta percepção é bastante pertinente porque nos faz refletir sobre algo que, embora 

pareça óbvio, pouco ganha nossa atenção. Com efeito, quem dita que determinados fatores, 

como raça, religião, gênero, etnia, etc., são inferiores é sempre alguém que está ambientado 

numa territorialidade privilegiada. 
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Com o intuito de romper com esse silenciamento imposto às subalternidades, trazemos 

para o centro deste capítulo as identidades descentralizadas, isto é, aqueles personagens 

periféricos, não apenas por serem secundários na trama narrativa, mas também por 

representarem minorias sociais. Teceremos considerações, especialmente, com foco na sua 

sexualidade, haja vista a marginalização destes se dá, especialmente, nesse campo. 

Inicialmente, o homo sapiens foi dotado de sexo, conforme Bauman (2009). Este foi o 

primeiro elemento que constituiu nossa espécie. Logo, é próprio do instinto humano tender 

para a sexualidade, comprovando que somos naturalmente incompletos e, assim, temos 

inclinação para a busca de uma completude. Entretanto, a questão da sexualidade, assim como 

a identidade nesse cenário de modernidade líquida
19

, também passou por muitas 

transformações, influenciando nas relações interpessoais dos sujeitos. 

A fluida racionalidade moderna vê a durabilidade dos relacionamentos como opressão, 

razão pela qual os parceiros buscam satisfações instantâneas. Como sujeitos consumistas que 

somos, tendemos cada vez mais a ver as pessoas como produto e, muitas vezes, considerando-

as descartáveis. Novidade e variedade são duas palavras que resultam do consumismo, e este 

busca “o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, 

resultados que não exijam esforços prolongados” (BAUMAN, 2009, p. 11), daí porque 

estarmos sempre em busca de viver situações novas e nos sentirmos insatisfeitos com rotinas 

nos relacionamentos. Há uma necessidade gritando para que o sujeito se adapte aos moldes da 

fluidez desses tempos modernos, pois caso não se ajuste, ele se sentirá deslocado.  

Ambientando essa discussão ao contexto do romance, passaremos a fazer uma leitura, 

menos aprofundada, de alguns personagens considerados secundários, mas que nos ajudam a 

entender as relações figurativizadas em CP. Iniciaremos discutindo a identidade daqueles 

sujeitos cuja sexualidade sofre algum tipo de interdição, como é o caso de Letícia, 

caracterizada com inclinações homossexuais. 

A personagem Letícia é representada na narrativa como uma tenista, profissionalmente 

bem sucedida e com uma particularidade denotada por seu gosto sexual, tido como diferente 

da norma, visto ter preferências lésbicas. O discurso da mulher lésbica é tomado como 

insignificante e, por conseguinte, inaceito no âmbito social, pois convencionou-se que os 

discursos, tidos como corretos, são os que advêm da heterossexualidade. Sobre o 

homossexualismo feminino, Wittig (apud BUTLER, 2003) levanta interessantes discussões 

                                                           
19

 Termo cunhado por Zygmunt Bauman em seu livro Modernidade Líquida. 
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ao considerar que a mulher lésbica está inserida em um terceiro gênero e, assim, ela transpõe 

a natureza binária do sexo, construída pela heterogeneidade. Desse modo, haveria os sujeitos 

masculino, feminino e o lésbico 

A imagem que os outros personagens constroem a respeito de Letícia é carregada de 

preconceitos, desqualificando-a do ponto de vista físico, segundo constatamos neste trecho em 

que as três irmãs, Bruna, Otávia e Virgínia, travam um diálogo sobre a personagem referida: 

 

— Mas ela já era tão magrinha — arriscou Virgínia habilmente. Notou que Bruna, 

há pouco tão ressentida, animara-se de repente. — Piorou então? — Piorou — 

gemeu Otávia mordiscando a ponta do lápis. — Virou um menino tão sem graça, ih! 

Virgínia desviou o olhar para a boneca. Então descobriu: Bruna não gostava de 

Letícia, devia ter havido alguma coisa entre ambas. E Otávia valia-se disso na 

tentativa da reconciliação. — Não acho que tenha piorado propriamente — começou 

Bruna afetando cansaço. — De fato, emagreceu e está alta demais, parece um 

rapazinho. — Ah, Bruna! — exclamou Otávia abrindo mais os olhos claros. — Não 

existe no mundo ninguém tão sem graça, você sabe disso. Voltou-se para Virgínia: 

— Domingo fomos à chácara de Afonso e inventamos umas danças. Você precisava 

ver a pobre a rodar com aqueles braços e pernas que não acabam nunca, se 

enrascando inteira como uma aranha... Os cabelos são bonitos, concordo. E joga 

bem tênis. Mas não lhe peça mais nada. (TELLES, 1998, p. 43-44) 

 

 

No diálogo supracitado, a imagem de Letícia é censurada por não estar de acordo com 

as exigências sociais. Inicialmente ela é descrita como desprovida de beleza, possivelmente 

por não se enquadrar no protótipo de mulher idealizada, com traços femininos e delicados. 

Nas lembranças que Virgínia guarda de Letícia destaca-se uma figura bizarra: “era alta, 

ossuda e tinha dentes amarelos” (TELLES, 1998, p. 43). Nas falas das outras personagens são 

assinaladas, sobretudo, a sua magreza e a aparência andrógina, esta última ressaltada pelo fato 

de que ela ‘virou um menino’, ‘parece um rapazinho’.  

Outra descrição pejorativa feita sobre a aparência de Letícia é percebida no fragmento 

que segue: “Pousou as enormes mãos ossudas nos quadris retos. Com aquelas calças 

demasiado justas nos tornozelos fortes e com os cabelos tosados, parecia um esbelto bailarino 

assexuado” (TELLES, 1998, p. 137). É interessante observar os adjetivos grosseiros 

empregados para descrever Letícia: ‘enormes mãos’, ‘quadris retos’, ‘tornozelos fortes’, 

‘cabelos tosados’. Sem exceção, todas essas características atribuídas a ela são mais 

comumente associadas aos sujeitos do sexo masculino.  

Espera-se da mulher um comportamento que manifeste gentileza e docilidade, haja 

vista as mulheres existirem, segundo Pierre Bourdieu (2010, p. 82), para o olhar alheio, sendo 

vistas “enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam 
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‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até 

mesmo apagadas”.  

Consoante as considerações acima, a imagem feminina deve sempre corresponder aos 

ideais de beleza e sensualidade. Tais visões se manifestam dessa forma porque a dominação 

masculina
20

 instituiu que o corpo feminino deve possuir traços delicados; Letícia, entretanto, 

subverte essa regra. As exigências masculinas fazem com que as mulheres construam uma 

espécie de policiamento em torno de si, ficando insatisfeitas quando tais quesitos não são 

atendidos pela sua genética. O olhar do outro, especialmente quando esse outro é o sujeito 

masculino, passa a ser uma espécie de termômetro do qual a mulher se torna dependente para 

sentir-se satisfeita, ou não.  

Considerando que a lésbica é transgressora de um tabu, visto que rejeita um estilo de 

vida considerado ‘normal’ para se enquadrar em outro rotulado como subversivo e carregado 

de valores negativos, chama-nos atenção na cena em análise o fato de as críticas dirigidas à 

Letícia partirem, sobretudo, da personagem Otávia, associada em nossa leitura a um modelo 

de mulher que afronta o sistema patriarcal, como o faz a personagem lésbica por meio da sua 

opção sexual. Nessa linha de raciocínio, seria mais natural que o liberalismo que Otávia 

reivindica para si e que se revela no seu comportamento com os homens pudesse lhe servir 

para enxergar em Letícia a representação de uma insubmissão que também lhe afeta. O que 

ocorre, todavia, é justamente o contrário.  

Embora criticada por sua opção sexual, Letícia não tem problemas em lidar com essa 

questão e assume a sua homossexualidade sem nenhum pudor, como se constata na cena 

seguinte em que tenta seduzir Virgínia: “— Não gosto de Mozart. — Mas vai gostar, minha 

boneca, vai gostar de Mozart e Bach. Chega de flor de laranja — acrescentou, enchendo-lhe o 

cálice vazio. — Chega de pieguismo, está na hora de se iniciar noutro gênero” (TELLES, 

1998, p. 143). Aqui, Virgínia afirma não gostar de Mozart; Letícia, porém, dando outra 

conotação à conversa, fala que a menina deve parar com sua melancólica paixão, que ela 

chama de ‘pieguismo’, e conhecer ‘outro gênero’, inserindo uma ambiguidade na palavra 

‘gênero’, que aqui pode se referir tanto a gênero musical quanto a um gênero sexual, nesse 

caso, o homossexual. 

Letícia está propondo então que Virgínia desperte seu desejo por um gênero 

(sexualmente falando) diferente, deixando de lado o tradicional amor heterossexual, 
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 Termo cunhado por Pierre Bourdieu em A dominação masculina. 
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personificado no sentimento que ela nutre por Conrado, e queira conhecer a experiência do 

amor homossexual. É possível constatar também a menção que Letícia faz à flor de laranja 

que, muito branquinha e pequena, no imaginário popular, simboliza inocência. Virgínia, 

assim, comparada por Letícia a essa flor, deve abandonar sua pureza para inserir-se em outro 

meio: o do transgressor amor homossexual. 

Consideramos, portanto, que a identidade da personagem Letícia, apropriando-nos da 

visão de Bauman (2005), é definida pelo ato de ignorar, ou mesmo de rejeitar, tudo aquilo que 

as outras pessoas desejam que ela seja. A concepção de identidade, nesse sentido, é limitada 

às expectativas alheias, negando-se o direito pessoal de escolha do indivíduo. Letícia, 

entretanto, mantém posição de resistência em relação a essa negação das suas singularidades.  

É uma personagem que ignora as estigmatizadas representações sociais que fazem dela 

e transparece determinação nas decisões de sua vida, como averiguamos neste trecho em que 

conta a Virgínia como conseguiu superar o amor não correspondido que tinha por Afonso, 

ainda antes de se perceber lésbica:  

 

Foi a última vez que chorei, mas então chorei mesmo, chorei definitivamente todas 

as lágrimas. Todas. Quando já não restava nenhuma, parti para uma competição de 

tênis, havia uma competição importante. Fui e ganhei minha primeira taça 

(TELLES, 1998, p. 113). 

 

 

A natureza determinada, própria da identidade de Letícia, vai ao encontro do 

pensamento de Wittig (apud BUTLER, 2003, p. 41) quando esta declara que “[...] o sujeito, 

com seu atributo de autodeterminação, parece ser a reabilitação do agente da escolha 

existencial, sob o nome de lésbica”. Sobre o “assumir” para a personagem lésbica, 

lembremos, recorrendo ao crítico Silviano Santiago (2000a), que o verbo “assumir” adquiriu 

determinada relevância para a causa gay no contexto brasileiro durante as décadas de 1960 e 

1970, quando a militância homossexual emergiu provocando uma série de manifestações 

sócio-políticas originadas pelo anseio de reconhecimento de uma diversidade sexual que afeta 

gays, lésbicas e bissexuais. 

Entretanto, as figurações homossexuais da personagem Letícia em CP mostram que 

bem antes, na década de 1950, Lygia Fagundes Telles já buscou dar representatividade a esse 

grupo. No caso dessa personagem, sua homossexualidade vai aflorar em razão de frustrações 

resultantes do amor não correspondido por Afonso.  
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Conforme dito inicialmente, Letícia é uma bem sucedida tenista, o que muito contribui 

para que sua aparência corresponda às descrições feitas. Em consonância com esta assertiva, 

Pierre Bourdieu (2010, p. 83-84) considera que  

 

a prática intensiva de um determinado esporte determina nas mulheres uma profunda 

transformação de experiência subjetiva e objetiva do corpo: deixando de existir 

apenas para o outro ou, o que dá no mesmo, para o espelho [...], isto é, deixando de 

ser apenas uma coisa feita para ser olhada, ou que é preciso olhar visando a prepará-

la para ser vista, ela se converte de corpo-para-o-outro em corpo-para-si-mesma, de 

corpo passivo e agindo em corpo ativo e agente; no entanto, aos olhos dos homens, 

aquelas que, rompendo a relação tácita de disponibilidade, reapropriam-se de certa 

forma de sua imagem corporal e, no mesmo ato, de seus corpos, são vistas como 

‘não-femininas’ ou até como lésbicas –.  

 

O raciocínio do sociólogo está em conformidade com a postura de Letícia, uma mulher 

totalmente desprovida de preocupações com o espelho, haja vista as opiniões alheias não 

significarem nada para ela. Trata-se de alguém que, poderíamos dizer, é dona do próprio 

corpo e este, embora feminino, abriga atitude, pois não é um corpo trabalhado para a 

apreciação externa e sim para a própria Letícia. É um ‘corpo-para-si-mesma’. 

Além das roupas, do corpo e do comportamento, essa independência da aparência de 

Letícia é manifestada, também, nos cabelos dela. Sobre esse contexto, Perrot (2012) 

argumenta que até o século XX, ter cabelos longos e formas corporais levemente 

arredondadas constituía o ideal de beleza da época. Tempos depois é que essa visão sobre o 

corpo foi mudando com o culto à magreza. Quanto ao cabelo, a estudiosa observa que 

comumente o curto, ou raspado, está para a virilidade, assim como o comprido está para a 

feminilidade.  

Para esta historiadora francesa, em sociedades mais antigas havia a exigência de 

esconder o corpo e os cabelos da mulher, pois estes significavam tentação. O ato de cortar os 

cabelos, no início do século XX, representava, para a mulher, sinal de emancipação, fato que 

também corrobora para o entendimento da personagem, já que Letícia, desse ponto de vista, 

era emancipada. 

Embora não tenhamos aqui a intenção de historicizar a evolução da mulher 

possibilitada pelas lutas que esta precisou travar contra preconceitos, devemos mencionar 

alguns fatos históricos para fundamentar nossas percepções em torno de Letícia. Na Europa, 

por volta da década de 1920, muitas mudanças passaram a ocorrer no que diz respeito à 

conduta feminina, advindas do desejo da mulher de se emancipar, dentre elas a própria moda, 
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retratada nos chapéus que assumiram outros modelos, assim como a calça comprida, que 

passou a ser vestimenta também feminina. Lugares que antes eram frequentados por um 

público predominantemente masculino, passam a contar com a presença de mulheres.  

Nessa mesma época ocorre uma certa liberação sexual, contexto propício para que o 

homossexualismo aparecesse com mais frequência no meio social. “O corte dos cabelos, 

nesse momento brilhante dos ‘Anos loucos’, significa nova mulher, nova feminilidade” 

(PERROT, 2012, p. 61). Desse modo, podemos dizer que Letícia se encaixaria dentro dessa 

nova concepção de feminilidade. 

Os cabelos ‘tosados’ de Letícia, assim como são referidos na narrativa, chamam 

bastante a atenção de outras personagens, como vemos neste trecho: “— Agora ela vai 

emagrecer, os pés e as mãos vão ficar maiores, os cabelos mais tosados... Mas vai ficar mais 

campeã, quanto mais chateada, melhor joga” (TELLES, 1998, p. 170). Assim como nessa 

citação, em várias outras partes da narrativa podemos notar a constante alusão feita em 

relação aos cabelos curtos de Letícia. Sendo o cabelo considerado uma importante marca de 

feminilidade, vemos que até este elemento é usado pela tenista para contradizer as 

expectativas sociais em torno dela.  

É interessante notar que, sobre a personagem Otávia, tida no enredo como protótipo de 

beleza, são feitas muitas alusões aos seus “belos” cabelos loiros e cacheados e em torno dela 

se manifestam aspectos de uma sensualidade, o que ratifica a associação existente entre 

cabelos longos e sedução. Notamos, assim, que o cabelo realmente assume uma conotação 

sedutora e Perrot (2012, p. 55) enfatiza nossa percepção ao considerar que “Os cabelos são a 

mulher, a carne, a feminilidade, a tentação, a sedução, o pecado”. Sob essa óptica, a estrutura 

capilar, longe de ser um mero assessório da composição feminina, configura-se como um 

componente essencial de construção da identidade da mulher. 

Ainda nesse mesmo viés da relação entre a sexualidade e a construção identitária do 

sujeito, analisaremos, doravante, a identidade do personagem Conrado, rapaz por quem 

Virgínia é apaixonada. Por conta de uma impotência sexual, esse indivíduo tem sua 

intimidade bastante discutida pelos demais sujeitos da trama, segundo verificamos neste 

fragmento em que Letícia faz uma revelação à Virgínia: “Então ainda não sabe? Hem? Seu 

amado nunca conheceu mulher alguma, meu caro irmão é impotente, entendeu agora? 

Impotente!” (TELLES, 1998, p. 168). A problemática que gira em torno da sexualidade de 

Conrado é conhecida por boa parte das personagens da história, com exceção de Virgínia. A 
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revelação sobre a impotência do homem que ama se revela a ela por outra conversa com 

Otávia: 

 

— Como é que você soube? Otávia parecia hesitante. Soprou a fumaça em direção 

ao quadro e fez um muxoxo aborrecido. — Eu não devia dizer. Ele é limpo demais 

para a gente metê-lo nessas historinhas sujas. Mas é que houve uma época em que 

eu o desejei tanto, tinha que ser ele mesmo e nenhum outro, entende? A gente se 

conhecia desde criança, achei que ele estava distraído demais, era preciso despertá-

lo, eh! estou aqui! Fui para a chácara e passamos a tarde juntos. O dia estava bonito, 

nós dois sozinhos em pleno campo, ele me querendo, disto estou certa e eu me 

oferecendo com todos os recursos da imaginação. Até florinhas tinha em nosso 

redor, imagine você, até isso! Em dado momento ele foi ficando lívido, me olhou 

com a cara mais infeliz deste mundo e saiu correndo. Naquele olhar ele me disse 

tudo. De longe, ainda vi que se inclinava para a frente, os ombros sacudidos por um 

tremor. Até hoje não sei se estava vomitando ou se chorava (TELLES, 1998, 172-

173). 

 

 

Vemos que aqui Otávia associa a imagem de Conrado à pureza, quando diz que ‘ele é 

limpo demais’ em razão da sua virgindade e, portanto, não merece estar nas conversas 

maliciosas que ela costuma suscitar. Na ocasião, ela conta à Virgínia o quanto desejava perder 

sua virgindade com ele e, para isso, tentou ‘despertá-lo’, isto é, procurou desenvolver meios 

para provocá-lo, induzindo-o ao desejo de envolver-se sexualmente com ela. Otávia conta 

detalhadamente como até a própria natureza contribuiu para propiciar um ambiente favorável 

e convidativo à efetivação do ato amoroso entre ela e Conrado, o qual, no entanto, sofre o 

constrangimento causado pela sua invalidez sexual.      

Conrado é visto como um inútil por não representar a vitalidade do corpo masculino, o 

qual, assim como o feminino, acolhe uma carga de obrigações que lhe são social e 

historicamente impostas, como o exercício da virilidade, neste caso. Pensamento semelhante 

tem Jean-Marie Catonné (2001), quando em seu histórico estudo que faz da sexualidade o 

autor afirma que ao homem do século XIX era atribuída grande responsabilidade sexual. A ele 

cabia a tarefa de controlar o ardente desejo feminino por meio do matrimônio. Desse modo, as 

mulheres solteiras e as lésbicas eram intoleradas porque homem nenhum se aproximava delas 

para “regulá-las” sexualmente.  

O líquido espermático era considerado bastante precioso, tanto que a Igreja 

incentivava que ele fosse poupado, ficando reservado apenas para a procriação. Era tido por 

médicos do século XIX como “vida no estado líquido” (CATONNÉ, 2001, p. 69). Toda essa 

supervalorização do excremento masculino atesta a responsabilidade sexual que o homem 

sempre assumiu na sociedade. Desse modo, Conrado carrega consigo uma espécie de culpa 
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por ser impossibilitado de exercer aquilo que, social e historicamente, denotaria a sua 

virilidade, já que o desejo da mulher com quem ele fosse se envolver necessitaria dele para ser 

realizado. Tendo em vista essa histórica importância atribuída ao homem, podemos dizer que 

a existência de Conrado é liquidada, já que sua inutilidade sexual se sobressai.     

Romeu Gomes (2008, p. 70) considera que “a masculinidade - situada no âmbito do 

gênero, representa um conjunto de atributos, valores, funções e condutas que se espera que 

um homem tenha em uma determinada cultura” e que nela há dois eixos que se destacam: a 

heterossexualidade e a dominação. Sob essa ótica, Conrado não exerce a sua masculinidade, 

pois não tem firmeza para se afirmar como tal.  

A questão da impotência neste personagem retoma a imagem do falo que, do ponto de 

vista da psicanálise, pode ser lido como símbolo de poder, haja vista que “[...] a sexualidade 

sempre é construída nos termos do discurso e do poder, sendo este entendido em termos das 

convenções culturais heterossexuais e fálicas” (BUTLER, 2003, p. 55). Nessa mesma linha de 

raciocínio, Lacan (apud BONNICI, 2007, p. 82) considera que “o falo é o significante 

privilegiado do patriarcalismo. [...] Ele oferece estabilidade e autenticidade de significado, 

autoridade e poder”. O falo seria a simbologia do gozo, isso porque o órgão sexual masculino 

erétil representa o lugar do prazer. 

A ideia do falocentrismo esteve por muito tempo impregnada nas sociedades 

ocidentais regidas pela cultura patriarcal. O falo simbolizava poder da supremacia masculina. 

Mas por isso não podemos achar que qualquer homem, apenas por ter um pênis, 

necessariamente, tenha o falo, pois este é simbólico e aquele concreto. Grosso modo, o falo 

não se restringe ao pênis. Freud considera que cada indivíduo da espécie humana apresenta 

uma incompletude. O falo (objeto de desejo) seria, então, o preenchimento dessa ausência.  

Nesse sentido, Conrado será sempre incompleto, porém não há nele uma busca por 

esse algo que o complete, isto é, por esse falo, porque ele próprio tem consciência de que o 

vazio de sua humanidade jamais poderá ser preenchido. Assim ele deixa transparecer quando 

confessa a Virgínia que passou a vida toda se esquivando do sentimento que tinha por ela, 

uma vez que julgava não ter sobre ela nenhum direito por não conseguir realizá-la 

sexualmente, conforme mostra a citação abaixo: 

 

Ela voltou-se. Conrado a observava a uma certa distância com tamanha tristeza 

estampada em seu rosto que não se conteve e correu a abraçá-la. — Virgínia, você 

não pode imaginar minha aflição! Tantas vezes quis ir vê-la e não me decidia, 

faltavam-me forças... — Falava com dificuldade, tateante. — É que também te amo, 

a vida inteira te amei. Mas nunca fiz nem farei qualquer gesto para te reter comigo, 
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não me pergunte nunca por quê, acredite apenas que eu te amo. Naquela noite eu 

devia ter impedido, mas ao mesmo tempo com que direito? (TELLES, 1989, p. 187) 

 

 

Esta cena se passa já no final do romance quando Virgínia está se despedindo de 

Conrado antes de fazer a sua viagem. Vemos assim que a identidade de Conrado está 

associada à uma incompletude que perpassa a sua existência em razão da ausência do falo.  

Uma das formas que o falo assume é a inveja que a mulher supostamente sentiria do pênis, 

segundo a concepção freudiana. Sob esse viés, embora “castradas”, sob esse ponto de vista, as 

mulheres que tentam se aproximar de Conrado estão em posição superior a ele. Jean 

Baudrillard (1991) apropria-se das considerações de Freud ao defender que a estrutura da 

sexualidade é falocêntrica. Não há sexualidade que seja centrada no feminino porque este é 

apagado pelo masculino.  

O falo é um dos pontos centrais das pesquisas de Freud ao tratar das fases do 

desenvolvimento sexual da criança. Ele chamou de “fálica” a terceira fase de seu estudo sobre 

a organização libidinal, que vem posterior às fases “anal” e “oral”. A fase fálica corresponde 

ao período em que a criança reconhece apenas o órgão genital masculino, havendo assim a 

primazia do falo. Ela marca “o ponto culminante e o declínio do complexo de Édipo pela 

ameaça da castração” (GARCIA-ROZA, 2009, p. 106). Nessa fase, o menino alimenta o 

orgulho da descoberta do próprio pênis, castrado, no caso da menina. Quando a criança chega 

à puberdade, as pulsões sexuais se direcionam para outro objetivo: o que antes girava em 

torno do autoerotismo, agora adquire uma função reprodutora.  

Trazendo as considerações freudianas para a presente discussão, no caso de Conrado, a 

impotência impede que ele vivencie as primeiras descobertas sexuais, próprias da vivência de 

todo ser humano, não havendo, portanto, esse autoerotismo freudiano, já que ele não pode 

proporcionar prazer nem a si mesmo, nem às mulheres que com ele tentaram se envolver. 

Essa impotência também o impossibilita de desempenhar a função reprodutora, fazendo, ao 

contrário, com que ele sempre se esquive quando ‘procurado’ pelo sexo oposto. 

A liberdade sexual que a sociedade conquistou ao longo do tempo foi um salto 

bastante significativo comparado ao longo período de repressão que houve na história. Porém, 

trouxe como uma de suas principais consequências negativas o fato de hoje haver uma espécie 

de obrigatoriedade no que se refere à satisfação sexual, como se homens fossem obrigados a 

proporcionar o gozo às mulheres e vice-versa, o mesmo papel sexual é atribuído a ambos os 

parceiros. 
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Esses fatos são tão evidentes na sociedade moderna que aquele que não cumpre com 

suas ‘obrigações’, nesse sentido, é praticamente excluído, apagado, como ocorre com 

Conrado e Virgínia, cuja concretização do amor que um sente pelo outro é apontada na 

narrativa como sendo impossível de se realizar por conta dessa impossibilidade de satisfação 

sexual.  

Impedido de procriar e de efetivar o amor que sente por Virgínia, Conrado termina a 

narrativa sozinho, sendo abandonado até mesmo por ela que não pode ignorar o peso das 

consequências advindas da problemática sexual de Conrado e, assim, acaba vendo-o como 

incapaz de viver um amor por completo. Sobre as questões suscitadas neste capítulo 

relacionadas à identidade e à sexualidade, Foucault (1979, p. 229) considera que “O sexo 

sempre foi o núcleo onde se aloja, juntamente com o devir de nossa espécie, nossa ‘verdade’ 

de sujeito humano”.  

Analisando os personagens trabalhados aqui, tiramos algumas prévias conclusões 

possibilitadas pelas observações feitas até o momento: notamos que a identidade - que nesta 

visão foucaultiana seria sinônimo de verdade - de Letícia está representada em sua 

sexualidade através de sua opção homossexual; a de Conrado é representada em sua 

impotência; a de Laura é manifestada através de todo o contexto ocasionado pelo adultério, 

agregado à sua insatisfação matrimonial, bem como a de Daniel, seu cúmplice; no caso de 

Otávia e, posteriormente, de Virgínia, a identidade de ambas é atrelada à sexualidade 

desregrada que elas vivem. Por fim, a identidade desses indivíduos é expressa na forma como 

conduzem suas sexualidades, as quais dizem muito acerca de todos os que compõem esta 

Ciranda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na realização desta pesquisa, objetivamos discutir o delineamento das identidades das 

personagens de CP, de Lygia Fagundes Telles, com foco na análise dos conflitos 

desencadeados pela ordem e pela desordem expressas nas relações familiares apresentadas na 

narrativa. 

Inicialmente, na introdução do trabalho dissertativo, levantamos um aparato geral da 

produção da escritora, desenvolvendo um estado da arte acerca das considerações feitas pela 

crítica sobre sua obra que, embora já seja bastante discutida, ainda desperta a atenção de 

pesquisadores e leitores por ser uma literatura que busca dar representatividade às classes 

sociais, retratando-as, sobretudo, nos recintos urbanos. Sua predileção é pelos sujeitos 

marginalizados, o que justifica a escolha da obra dessa ficcionista em nossa pesquisa, uma vez 

que nosso foco de abordagem foi a alteridade.  

A ficção lygiana revela o drama das fraquezas humanas e, neste estudo, analisamos 

como, em meio a essa caótica existência, os sujeitos ficcionais desenvolvem suas identidades. 

É uma produção que traz à baila a loucura, a solidão, a morte e o abandono, temas que 

compõem a problemática teia familiar que ocupa o centro do romance.   

As reflexões em torno da temática foram desenvolvidas, principalmente, à luz de 

conceitos discutidos por Gilles Deleuze e Félix Guattari, nos cinco volumes da coletânea Mil 

platôs, assim como as considerações de Michel Foucault (1972), (1979) e (1996) para analisar 

as relações de poder envolvidas na trama narrativa, a semântica que perpassa a loucura da 

personagem Laura e a (des)ordem que atravessa os dois contextos familiares, considerados 

socialmente como o legítimo e o ilegítimo.  

Abordamos também os estudos do historiador francês Philippe Ariès (1981) para 

embasar as reflexões acerca das vulnerabilidades da infância de Virgínia, no primeiro 

momento de CP; Jean Baudrillard (1991), discutindo o jogo de sedução em torno do qual se 

constrói o relacionamento entre Laura e Daniel; Pierre Bourdieu (2010), para tratar dos papéis 

femininos abordados no romance, dentre outros autores que contribuíram para o 

desenvolvimento das ponderações feitas ao longo da nossa leitura. 

Para analisar o contexto familiar do corpus em questão, precisamos observar os papéis 

que cada sujeito assume na trama e identificamos que nesse tradicional espaço familiar 
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burguês, conforme era de se esperar, a mulher ocupa uma posição subalterna, como ocorre à 

Laura, personagem da qual parte toda a problemática analisada no enredo, daí porque ela ser 

discutida logo no primeiro capítulo.    

Para a sociedade, o “tornar-se mulher” está atrelado à questão orgânica, a primeira 

menstruação, que sinaliza a sua preparação para a sexualidade. A mulher é apresentada ao 

homem como objeto para ratificar a sua masculinidade, necessária ao seu tornar-se homem. 

Daí porque o conceito de CsO estar vinculado ao devir-mulher. 

Na discussão sobre o devir, consideramos ser um elemento bloqueador do devir-

mulher em Laura sua filha Bruna que, embora repudiasse as fraquezas da mãe, não reagia aos 

seus desejos sexuais, cometendo também adultério. A sexualidade é, historicamente, 

atravessada por interditos, o que é confirmado por Foucault (1979) ao defender que em nossas 

sociedades ocidentais se podia falar de sexualidade apenas para proibi-la. O casamento é, 

desde que fora instituído pela Igreja, o espaço privilegiado onde essa sexualidade é permitida. 

Como Laura executa tal prática fora desse espaço sacralizado do matrimônio, ela é cruelmente 

castigada com o abandono da própria família.  

Esses julgamentos ocorridos à Laura, entretanto, já não acontecem em relação aos 

personagens do eixo masculino, situação que é facilmente compreensível, dada a sociedade 

patriarcal em que se situa o romance. Se notamos em CP tantas transgressões protagonizadas 

por boa parte do grupo feminino que compõe a narrativa, é porque há uma força opressora do 

outro lado. Bruna, contrariando as expectativas do leitor, acentua essa potência masculina, 

uma vez que ela assume posições machistas, ditando regras de boa conduta que mulheres 

‘corretas’ devem assumir quando censura o comportamento, especialmente de sua mãe e de 

Otávia. Podemos deduzir, assim, que Bruna é um tipo de mulher que coopera para o 

fortalecimento do patriarcalismo presente na narrativa.  

Essa postura de Bruna é ratificada por Heleieth Saffioti (2004) quando esta considera 

que, em muitas situações, a própria mulher é quem contribui para a resistência do patriarcado 

quando busca punição para as transgressões das demais mulheres que rompem com o 

tradicionalismo patriarcal. Desse modo, o patriarcalismo não pressupõe, necessariamente, a 

presença do sexo masculino, haja vista ele poder existir independente disso, atenuando o 

simbólico aniquilamento da mulher. 

Ao deixar de pertencer ao espaço da ordem, Laura é diagnosticada como louca, o que 

em nossas interpretações nasce como algo que foi provocado pelas circunstâncias do que, 
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necessariamente, como uma patologia. O contexto de opressão sofrido no primeiro casamento 

teria, a nosso ver, causado desequilíbrios no comportamento da personagem e isso, 

posteriormente, tornou-se doença. Ela foi expulsa desse ambiente legítimo, construído e 

controlado por Natércio, quando este resolveu isolá-la em um sanatório. Entendemos que isso 

se deveu ao comportamento de Laura que, por não atender mais às expectativas de uma 

esposa fiel e submissa, acaba sendo vista como inapta ao convívio doméstico e social, afinal 

isso mancharia as aparências da família, algo de grande importância para a boa reputação de 

Natércio. 

Como já dito, situamos a pesquisa no cenário da alteridade. Desse modo, por meio das 

situações enfrentadas por Laura, trouxemos ao palco de nossas discussões as vozes silenciadas 

que circundam o terreno da loucura. O sujeito desatinado é segregado do convívio com os 

normais, pelos menos assim considerados, por não dispor de racionalidade e estar, portanto, 

fora de uma lógica capital. Nosso estudo a respeito da histórica exclusão à qual foi submetido 

esse grupo minoritário revelou as múltiplas nuances que essa patologia, como hoje é 

considerada a loucura, veio assumindo ao longo das épocas.  

Trata-se de um grupo sem representatividade, logo, o louco é sempre dependente do 

discurso do outro para ser lembrado, não diferente do que acontece com Laura que, segundo 

nossa leitura, tem uma identidade construída pelas interpretações que os demais personagens 

fazem dela. É vista como uma pessoa sem perspectivas cujos horizontes encontram-se 

fechados e o fim esperado não é outro senão a morte, uma vez que, de acordo com as teorias 

vistas, a loucura seria uma antecipação desta. 

No segundo capítulo, realizamos uma leitura crítica a respeito da construção identitária 

da personagem Virgínia, observando o entre-lugar no qual se situa a personagem no enredo e 

a forma problemática através da qual sua identidade é construída. Sofrendo toda uma 

sequência de dolorosas rejeições, justamente pelas pessoas que mais ama e deseja se 

aproximar, Virgínia vive nesse espaço que chamamos de “entre” porque não consegue 

encaixar-se em nenhum grupo – família legítima, composta no primeiro casamento de Laura, 

família ilegítima, fruto da segunda relação conjugal desta, e agregados – vivendo, portanto, 

um não-pertencimento ao longo da narrativa.  

Considerando a situação do ponto de vista de Virgínia, a sua inclusão naqueles 

espaços torna-se, ao contrário do que se espera de um ambiente familiar, uma forma de tortura 

para ela. A menina não sabe que é filha de Daniel, passando todo o percurso narrativo 
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achando que Natércio é seu legítimo pai, confusão que só tem fim quando a empregada 

Luciana faz a revelação à menina sobre sua verdadeira origem. Assim, a protagonista vai 

transitando neste entremeio de variados círculos familiares, mas sem sentir-se parte de 

nenhum.  

O fato de conviver com a loucura da mãe é algo que também a afeta 

significativamente, pois ela passa toda a sua infância lidando com essa situação. Sua 

marginalização decorre não apenas por ela ser produto do contexto da desordem, mas também 

por ser criança, indivíduo que compõe outro grupo, assim como o louco, minoritário.  

Nesse ponto da dissertação levantamos um aparato teórico-crítico acerca da condição 

do infante, retomando considerações de autores que se dedicaram à sistematização de estudos 

sobre o histórico processo de construção da infância. Essa historicização mostrou-nos o 

doloroso percurso que a idade menor teve de enfrentar no decorrer das épocas até, finalmente, 

ser percebida como uma fase diferenciada e que, portanto, necessita de um tratamento 

cuidadoso, bem diferente dos maus-tratos que muitas crianças receberam em outros tempos, 

como na Idade Média, por exemplo. 

Podemos ter uma noção de como as crianças eram vistas na sociedade medieval 

observando a arte desse período que representava os infantes com características de adulto. 

Por serem vistas sem nenhuma distinção, era esperado que as crianças fossem tratadas de 

qualquer modo, sem serem levadas em consideração as sutilezas da sua tenra idade. Até 

mesmo para grandes nomes da filosofia, a criança era entendida como um animal que 

precisava de disciplinamento. Essa mentalidade perdurou até pouco antes do início da Idade 

Moderna quando o infante foi deixando de ser percebido como um adulto em miniatura. 

Graças ao avanço de estudos no âmbito da ciência, o conceito acerca dessa fase foi mudando e 

possibilitou o surgimento de cuidados diferenciados para este ser.   

Histórico semelhante é vivido pela personagem Virgínia, que cresce sendo ignorada e 

submetida às imposições alheias, o que contribui para gerar nela um sentimento de 

inferioridade em relação a praticamente todos os que fazem parte de seu meio. Sem ter voz 

que fale por si, a criança é menosprezada, suportando essa exclusão durante a fase primeira da 

narrativa. Neste romance, os personagens tendem a individualizar-se, fechando-se em seu 

‘eu’, mas, ao mesmo tempo, precisam do olhar do outro para autoafirmar-se e sentirem-se 

libertos.  
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Utilizamo-nos ainda da ideia do panóptico, estudado por Foucault (1979), que, 

funcionando como mecanismo de controle para disciplinamento dos corpos, serviu para nos 

auxiliar na análise das opressoras conjunturas atravessadas por Virgínia que funcionam como 

vigilantes e sufocam sua liberdade, dentre elas, a primeira casa onde mora com Laura e Daniel 

e a segunda na qual vive com Natércio e as irmãs. Em seguida, vem o ambiente do internato 

onde ela passa os anos de sua adolescência cercada de olhares de policiamento. Concluímos, 

assim, que Virgínia cresce espartilhada, sendo obrigada a encaixar-se em padrões construídos 

pela censura alheia e que, consequentemente, privam-na de ser livre.   

O anseio por liberdade é percebido em praticamente todos os que compõem o enredo, 

mas, de modo especial, em Virgínia, que deseja encontrar-se nos meios onde transita tentando 

resistir à hostilidade deles. Mas, na segunda fase, consideramos que ela, de certa forma, 

alcança a superação porque torna-se uma mulher segura do que quer, tanto que decide deixar 

todos os que um dia foram seu maior desejo e vai embora para um país qualquer sem medo 

nem remorso pelo que possa estar deixando para trás.       

Outra relevante ideia que trouxemos para este estudo, julgando adequar-se à trajetória 

da protagonista, corresponde ao bildungsroman, discutido por Wilma Maas (2000). Este 

termo, conforme discorrido no segundo capítulo, relaciona-se a um tipo de romance que se 

ocupa do processo de desenvolvimento dos personagens, neste caso, da protagonista Virgínia 

que segue um problemático percurso ao longo do corpus que acaba lhe proporcionando a 

aquisição de amadurecimento.      

Boa parte da crítica que discute questões relacionadas à pós-modernidade, defende ser 

a marca desse cenário contemporâneo o desejo de liberdade. Notamos ao longo da leitura do 

romance que esse desejo é latente em Virgínia, cuja busca por liberdade, nessa perspectiva, é 

percebida desde o início até o fim da narrativa. Deduzimos, portanto, que esta personagem 

vive tentando encontrar-se naqueles espaços que a ela se apresentam sem perspectivas e sem 

possibilidades para a realização de seus anseios. 

A partir de nossa análise, verificamos que aparência e essência, ao contrário de nossas 

expectativas, não coincidem, já que ambas caminham de modo destoante nas condutas das 

personagens lygianas. Há, como pudemos notar, uma atmosfera de hipocrisia no contexto da 

família tida como legítima e, aparentemente, dentro da ordem, mas que, em meio a esses 

múltiplos disfarces, confunde-se com a desordem que considera haver na família ilegítima.  
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Esperamos que este estudo venha suscitar reflexões em torno das múltiplas 

possibilidades ofertadas pela narrativa de Lygia Fagundes Telles, especialmente com foco nas 

discussões que envolvem o (não)lugar do sujeito subalterno dentro dos papeis sociais, mais 

especificamente, nas relações familiares, à luz do olhar filosófico que nos proporcionou 

subsídios para desenvolver  uma análise crítica a respeito das questões trabalhadas. Portanto, é 

dentro desse viés interdisciplinar que está situado o presente trabalho com intuito de colaborar 

trazendo outra possibilidade de abordagem sobre a arte literária.  

Com base nas discussões expostas, longe da pretensão de indiciar um esgotamento da 

temática, esperamos ter contribuído para as pesquisas nessa área de estudo e, 

concomitantemente, suscitado o interesse por novas investigações nesse campo visando a 

potencialização da crítica literária brasileira, haja vista ser uma das propostas mais pertinentes 

das instituições de ensino superior a ampliação das pesquisas nos mais diversos âmbitos. 
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