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 RESUMO 

Essa pesquisa intenta analisar a construção das personagens femininas nos textos da 
autora paraibana Dôra Limeira, publicados em 2003, na obra Arquitetura de um abandono. 
O objetivo é compreender como são construídas as personagens femininas levando em 
consideração os conflitos vivenciados por elas, diante do abandono e da solidão que as 
cercam. Posto isso, este trabalho traz discussões acerca dos processos históricos e sociais 
de um sistema, no qual a escrita de autoria feminina se encontrou, por muito tempo, 
subjugada e submissa. Diante disso, a escrita seria para as mulheres como uma forma de 
possibilitar e alertar a todos sobre a importância de uma representação histórica assídua 
das mulheres na história literária. De um total de 27 escritos, para efeito de análise, 
selecionamos 6, sendo esta pesquisa dividida em três capítulos. Assente nos pressupostos 
teóricos referidos da Crítica Feminista e dos estudos de gênero, ampliamos as discussões 
deste trabalho sobre a dependência ainda existente entre os gêneros, assim como as 
construções sociais discriminatórias que criaram e criam estereótipos que contribuem para o 
preconceito e o silenciamento das relações sociais na contemporaneidade. Em face disso, a 
construção das personagens é feita pela autora de maneira que ambas apresentam temas 
comuns que parecem conversar entre si; características como abandono e solidão são 
marcas recorrentes nestas personagens, que apresentam conflitos enredados no sistema 
patriarcal e na dominação masculina. Ademais, os resultados apontam para personagens 
construídas sob bases solitárias, carentes, vitimadas e abandonadas pela sociedade, mas 
que, mesmo diante do total abandono, ainda buscam se constituir enquanto seres 
autônomos, procurando oportunizar aquilo que é importante para elas.  

PALAVRAS-CHAVE: Personagens femininas. Dôra Limeira. Abandono. Construção de 

personagens. Solidão.  
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ABSTRACT 

 

This research intends to analyze the construction of feminine characters on texts of the writer 

Dôra Limeira from Paraíba, published in 2003 on the book Arquitetura de um abandono. The 

objective is to comprehend how the feminine characters are constructed, considering the 

conflicts experienced by them in face of the abandonment and loneliness that surround them. 

Thus, this work brings discussions about the historical and social process of a system, in 

which the female writing was, for a long time, overwhelmed and submissive. Therefore, the 

writing would be for women a way to enable and warn everyone about the importance of an 

assiduous historical representation of women in the literary history. In a total of 27 writings, 

for this analysis we selected 6 texts; this research is divided in three chapters. Based on the 

theoretical assumptions of Feminist Criticism and the Gender studies, we expand the 

discussions of this research on the still dependence between genders, as well as the 

discriminatory social constructions that have created and still create stereotypes that 

contribute to the prejudice and silencing of social relationships in the contemporaneity. Given 

this, the construction of characters is made by the writer in a way that both presented 

common themes that seems to talk to each other; characteristics as abandonment and 

loneliness are recurring marks in these characters, which present entangled conflicts in the 

patriarchalism and in the male domination. Moreover, the results points to characters 

constructed under loneliness bases, needy, victimized and abandoned by society but even in 

front of this abandonment, they still seek to be autonomous and create opportunities to what 

is important to them.   

KEY WORDS: Female characters. Dôra Limeira. Abandonment. Characters construction. 

Loneliness.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre autoria feminina têm aumentado consideravelmente nos 

últimos tempos, como aponta Brandão (2004); mas, mesmo com essa ampliação, 

ainda existe certa discriminação com essa literatura, mesmo que esse preconceito já 

não seja tão abrangente como foi em outras épocas. 

 Com relação ao estudo sobre autoria feminina, podemos afirmar que, 

principalmente a partir do século XIX, as mulheres começam a ganhar espaço para 

escreverem textos, só que, naquela época, em muitos casos quando os escritos não 

eram queimados, ficavam restritos a diários íntimos ou eram disfarçados através de 

pseudônimos masculinos (cf. WOOLF, 1985).  

Em face disso, surgem muitas pesquisas que buscam estudar sobre os 

silêncios e a discriminação acerca das obras de autoria feminina. É sabido que, para 

muitos críticos, a literatura que não corroborasse com os critérios estéticos do fazer 

literário não seria considerada literatura, e que o valor literário criado a partir dos 

processos de cristalização canônicos estabilizavam as produções literárias (cf. 

DUARTE, 1996). Todavia, é válido salientar que, por meio das diversas lutas, 

ocorreram avanços diante desses preconceitos, é o caso exemplar da autora Raquel 

de Queiroz que, mesmo diante de um período de discriminação e de críticas em 

1930, publica seu primeiro romance O Quinze.  

Se direcionarmos essa perspectiva da discriminação para o ambiente da 

literatura paraibana, podemos observar que são pouquíssimas as escritoras 

reconhecidas e legitimadas pelos críticos literários e/ou público leitor. Em uma 

cultura cuja atenção, no tocante à literatura, está mais voltada ao universo 

masculino, nota-se que os textos femininos se tornam restritos e, por vezes, até 

esquecidos e subjugados. É importante salientarmos que essa discriminação 

também pode estar ligada ao fato de que por ser uma literatura que não está no eixo 

das grandes metrópoles, esses textos se tornem mais limitados.  

Diante do exposto anteriormente, levantamos algumas problemáticas quanto 

à pesquisa sobre escritoras paraibanas: Que questões colaboram para a escassez 

de pesquisas sobre a literatura paraibana, e quais as características principais e/ou 

comuns representadas na construção de personagens femininas nesta literatura. 
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Para responder a essas problemáticas, encontramos escritoras paraibanas 

como Dôra Limeira, Marília Carneiro Arnaud e Maria Valéria Rezende, entre outras 

que compõem a ficção paraibana. Todavia, destaca-se nesta pesquisa, a contista e 

historiadora Maria das Dores Limeira Ferreira dos Santos, cognominada Dôra 

Limeira, escolhida para este estudo por representar, em sua escrita, a oralidade de 

indivíduos sociais, bem como uma crítica em sua estética literária, baseada nas 

esferas sociais que insistem em representar visões presas ao universo patriarcal e 

falocêntrico.  

Dôra Limeira conta com seis livros publicados: Arquitetura de um abandono 

(2003), Preces e Orgasmos dos Desvalidos (2005), O beijo de Deus (2006), Os 

Gemidos da rua (2009), Cancioneiro dos loucos (2013) e, por último, aos 77 anos 

em 2015, ano de sua morte, publicou O afetuoso livro das cartas. A autora foi 

historiadora pela Universidade Federal da Paraíba e ingressou no movimento 

literário desde a década de 90. 

Nos livros escritos pela contista, as temáticas são as mais variadas, que nos 

remetem a diversos universos. Alfredo Bosi (1997, p.09) mostra o contista como 

reprodutor de situações singulares que ocorrem nas ruas e que para alguns não 

apresentam nenhum significado, mas que a partir do momento que essas situações 

são vistas por eles se tornam momentos cheios de significados: ―Inventar, de novo: 

descobrir o que os outros não souberam ver com tanta clareza, não souberam sentir 

com tanta força.‖. 

Nessa perspectiva, a escrita de Dôra Limeira remete a um mundo que retrata 

os mais diversos sofrimentos e angústias do ser, representados por suas 

personagens. A autora constrói suas personagens e demostra, da forma mais clara 

e realista possível, os impropérios vivenciados diariamente pelos sujeitos ao 

contemplar os mais solitários, esquecidos e abandonados da literatura. Desse modo, 

Dôra Limeira dá vez e voz a diferentes personagens, retratando diversas classes 

sociais, culturais e de gênero.   

O livro abordado como corpus desse trabalho é a primeira obra da autora, 

Arquitetura de um abandono, publicado em 2003. Vinte e sete textos compõem o 

livro. Para efeito de análise foram selecionados seis textos: ―Arquitetura de um 

abandono‖, ―Crônica de uma vendedora de produtos da avon‖, ―Mão, antebraço, 

braço‖, ―Sem nada. É a lei.‖, ―Ritual de solidão‖ e ―@KCX&^^<-:/?##****$kf;[=-

**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?>‖.  A escolha das narrativas ocorreu por meio de leituras 
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realizadas em toda a obra, o que nos fez observar características constantes e que 

são temas marcantes na escrita de Dôra Limeira como o abandono e a solidão.  

Enfatizamos que esta pesquisa é um dos poucos trabalhos acadêmicos 

publicados sobre Limeira (2003), sendo eles: um livro de Antonio de Pádua Dias da 

Silva (2010), que escreve sobre autoria feminina na poética da agressão; o outro um 

artigo publicado pela revista Interdisciplinar por Carlos Fernandes (2010), que 

investiga a dor e a opressão dentro de narrativas limeirianas, entre outros. Desse 

modo, esta pesquisa justifica-se, inicialmente, pela ausência de trabalhos realizados 

sobre essa autora que abordem tanto as problemáticas do abandono e da solidão 

quanto à construção de personagens e às representações de corpo, mas também 

pela qualidade dos textos por ela representados. 

A partir dessas ideias de discriminação, silenciamento e, diante da escassez 

de trabalhos no meio acadêmico sobre a literatura paraibana, este trabalho tem 

como objetivo analisar a construção do feminino nas narrativas selecionadas na obra 

Arquitetura de um abandono (2003) levando em consideração as relações de gênero 

e os conflitos do corpo entre o abandono e a solidão. Dessa forma, serão 

consideradas as diversas questões que abrangem a escrita de mulheres, de maneira 

que se possa mostrar que através da literatura de autoria feminina paraibana 

também é possível enriquecer e ampliar a literatura nacional.  

Nesse sentido, este projeto terá como suporte teórico os posicionamentos de 

Perrot (2003; 2005) e Orlandi (1995) sobre os processos de silenciamento, assim 

como as discussões sobre poder e representatividade literária feminina explicadas 

por Schneider (2000). Serão discutidas, também, as questões sobre as relações de 

gênero embasadas por Scott (1991) e as questões sobre corpo, fundamentadas por 

Xavier (2007), além dos pressupostos da Crítica feminista respaldados em Zolin 

(2009). 

Este trabalho é de caráter interpretativo, pois envolve uma compreensão, a 

partir dos componentes que integram as relações de gênero, promovendo um 

diálogo com as questões estéticas do texto, que servirão como suporte para uma 

percepção mais ampla dos textos analisados. 

É interessante salientarmos que os textos que compõem o corpus em análise 

neste trabalho não foram escolhidos aleatoriamente. Selecionamos as personagens 

a partir da representação social que cada uma das seis representa, bem como a 

partir de características como a solidão e o abandono. 
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Assim, diante da subjetividade apresentada pelas personagens da obra, esta 

pesquisa configura-se como qualitativa e evidencia a obra já citada como foco 

principal de sua análise, explorando as diversas formas de relações textuais, 

explícitas e ocultas, que marcam as narrativas limeirianas.  

A pesquisa será realizada em três capítulos: no primeiro será apresentado o 

referencial teórico no qual discutiremos questões que abordam a escrita feminina; no 

segundo capítulo, retrata-se o corpus da pesquisa, a autora trabalhada e as diversas 

questões que abrangem a obra; no terceiro capítulo, executa-se a análise dos textos 

literários. Por fim, efetiva-se a conclusão do trabalho, retornando algumas 

discussões iniciais, para que se possa ampliar as possibilidades de leitura sobre os 

estudos do texto literário. 

No mais, nossas fontes sobre a autora serão escassas, motivo pelo qual 

grande parte das informações citadas nesta pesquisa serão referenciadas apenas 

por prefácios, entrevistas, blogs e reportagens de companheiros escritores que 

conviveram com Dôra Limeira. 

Desta forma, este trabalho não pretende sanar todas as curiosidades sobre o 

universo ficcional de Dôra Limeira, mas sim, esperamos que através dessa pesquisa 

seja despertada a curiosidade da sociedade para a riqueza literária e social que se 

estabelece, sobre as mais diversas angústias do ser presentes na literatura 

paraibana.  Além disso, procura-se ampliar a visibilidade acerca da ficção de Dôra 

Limeira para que se possam trilhar novos horizontes e possibilidades de diversas 

outras interpretações sobre a obra. Por fim, deseja-se que esta pesquisa possa 

minimizar a falta de conhecimento acerca da escrita literária feminina do Estado da 

Paraíba. 
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1 A MULHER COMO SUJEITO DE SUA ESCRITA NA LITERATURA 

CONTEMPORÂNEA  

 

Agora... As mulheres começam a explorar o mundo das mulheres, a 

escrever sobre as mulheres, como nunca se escreveu antes, pois, 

até época bem recente, as mulheres na literatura eram certamente 

uma criação dos homens.  

Virginia Woolf  

 

A literatura sempre foi reconhecida como um meio pelo qual os indivíduos 

buscavam estabelecer e ampliar, através da história e da linguagem, uma identidade 

cultural. É, pois, a partir da linguagem que os indivíduos buscam transpassar suas 

vivências para suas produções artísticas, levando suas ideias a diversas realidades. 

Atualmente, discussões de ordem teóricas têm levantado reflexões sobre 

como a história de determinado contexto social pode contribuir para fortalecer 

culturas e ideais, de forma que se tornem plurais os elementos que constituem cada 

sujeito. Assim, esquecer a história na qual, desde tempos imemoriais, os indivíduos 

são inseridos é uma maneira de esquecer a identidade. De acordo com Tânia 

Pellegrini (2008): 

 

Um dos pontos fundamentais a ser levado em conta, quando se 
enfocam as relações entre literatura e história - e que costuma ser 
descurado -, é a maneira pela qual a história aparece na literatura 
também através de suas formas específicas de produção e recepção. 
(PELLEGRINI, 2008, p. 01). 
  

Assim, cada período constitui uma história diferente, que pode ser levada 

para a o meio acadêmico através de representações em obras literárias, essas, 

apresentam estilos, temas e construções próprias de quem as representam. Uma 

das diferenças que pode ser observada é a representação de personagens que, 

diante dos novos paradigmas sociais trazidos pela crítica feminista, surgem com 

novas formas de percepção acerca das mulheres. 

No que se refere à personagem de obra literária, sabe-se que a grande 

maioria das obras canônicas também apresenta personagens femininas 

representadas por autores masculinos, mas são personagens construídas a partir de 

uma determinada visão social sobre a mulher. Nessas obras, eram representadas 

mulheres que seguiam estritamente as normas sociais, com estereótipos de ―anjo da 
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casa‖, expressão citada por Woolf (1996), para assim dissimular verdades sobre as 

mulheres para o público leitor. 

A partir dos anos 70, quando aconteceram grandes transformações por meio 

das lutas pela igualdade social, as mulheres avançam no mercado de trabalho ao 

mesmo tempo em que o movimento feminista intensifica suas reivindicações; inicia-

se, assim, um episódio importante para a mulher enquanto escritora: mais mulheres 

assumindo posições diferentes daquelas esperadas pela sociedade patriarcal, e 

questionando o papel da mulher na prática acadêmica, levando em consideração a 

experiência feminina enquanto escritoras capazes de produzir ideologias 

significantes, assim como os homens. Destarte, Cíntia Schwantes (2006) argumenta 

que: 

 

Evidentemente, a representação do feminino é regida por 
convenções que enfrentaram mudanças significativas ao longo do 
tempo. Isso se deu conforme as possiblidades socialmente abertas à 
mulher se foram ampliando em consequência do acesso ao mercado 
de trabalho e ao ensino superior, e a inserção em uma ordem social 
mais ampla, como o configurado pela conquista do voto feminino. 
(SCHWANTES, 2006, p. 08).  
 

Nessa perspectiva, rever estereótipos culturais e certas ideologias das 

instâncias de poder eram marcas presentes entre as reinvindicações feministas da 

época. Mas, é só a partir dos anos 80 que é estruturada uma crítica consistente com 

o objetivo de reler os escritos de grandes escritoras para que, através dessas 

leituras, se possam dar voz e vez àquelas que, em outras épocas, foram 

esquecidas. Esta crítica, intitulada Ginocrítica, é elucidada por Elaine Showalter 

(1994) no texto ―A crítica feminista no território selvagem‖. Para ela, esta nova 

vertente 

 

é o estudo da mulher como escritora, e seus tópicos são a história, 
os estilos, os temas, os gêneros e as estruturas dos escritos de 
mulheres; a psicodinâmica da criatividade feminina; a trajetória da 
carreira feminina individual ou coletiva; e a evolução e as leis de uma 
tradição literária de mulheres. (SHOWALTER, 1994, p. 29) 

 

Tais ponderações apontam para a relevância de pesquisar sobre os estudos 

de autoria feminina para dar continuidade aos avanços já conquistados na 

contemporaneidade. Nesse sentido, a Ginocrítica explicada por Showalter (1994) 
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será útil para as discussões nesta pesquisa, por representar a mulher enquanto 

escritora e produtora de sentido textual.  

Diante disso, é importante lembrar que, durante o século XVII, o romance 

refletiu a organização social da época que restringia a mulher ao molde masculino, 

relatado nos textos; nesse sentido, a mulher que se mostrasse contra o poder, na 

época, seria considerada como desumana, perversa e traiçoeira, pois, de acordo 

com o imaginário do período, a mulher, para ser valorizada, deveria portar todas as 

características que compõem a feminilidade: ―uma beleza excepcional, um ―ser 

irresistível‖, que atrai olhares e atenção‖. (BRANDÃO, 2006, p. 167).  

Destarte, tudo girava em torno do poder e das construções sociais que 

vigoravam naquele tempo, inclusive o mercado editorial. Este se tornou cada vez 

mais vinculado ao poder, que até hoje é a palavra capaz de mover o mundo, 

estando intrinsecamente ligado ao sujeito homem, enquanto a mulher ocupava o 

lugar do Outro, que vive à margem do poder. Nessa perspectiva, podem-se citar três 

instâncias de dominação: Igreja, ciência e Estado, que moviam a sociedade e 

reforçavam o binarismo mente/corpo, citado por Xavier (2007), no qual o homem é a 

mente e a mulher o corpo (um dos grandes dilemas que o feminismo ainda tenta 

desconstruir).  

  As reflexões levantadas nesta pesquisa podem ser explicadas a partir da 

Crítica Feminista, que surge em meados dos anos 70. Diante dessa linha de 

pensamento, as questões da literatura feminina ganham uma nova visão na tentativa 

de uma efetivação e historização dessa literatura na sociedade, construindo assim 

uma forma de resistência, pela qual diversas escritoras de diferentes vertentes 

tinham como objetivo a visibilidade para uma produção literária representativa.  Zolin 

(2009), ao escrever sobre literatura de autoria feminina, relata que 

 

Historicamente, o cânone literário, tido como um perene e exemplar 
conjunto de obras-primas representativas de determinada cultura 
local, sempre foi constituído pelo homem ocidental, branco, de classe 
média/alta; portanto, regulado por uma ideologia que exclui os 
escritos das mulheres, das etnias não-brancas, das chamadas 
minorias sexuais, dos segmentos sociais menos favorecidos etc. 
Para a mulher inserir-se nesse universo, foram precisos uma ruptura 
e o anúncio de uma alteridade em relação a essa visão de mundo 
centrada no logocentrismo e no falocentrismo. (ZOLIN, 2009, p. 253) 
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É como se o masculino, branco e rico, não precisasse ser questionado sobre 

seus princípios, afinal, no campo literário, as ideias masculinas eram consideradas 

ícones a serem seguidos pela sociedade. Sabe-se que o preconceito não é restrito 

apenas às mulheres, mas também as minorias sociais não tinham grande destaque 

financeiro e, por isso se tornavam invisíveis no campo literário e para as grandes 

editoras.  

Publicar textos até hoje se torna uma questão apenas financeira. Na 

sociedade capitalista, ter dinheiro significava obter o poder, logo aquele que tivesse 

o poder publicava e era reconhecido com mais frequência. Aqui, recordamos Woolf 

(1985, p. 08), quando ela afirma que ―a mulher precisa ter dinheiro e um teto todo 

dela se pretende mesmo escrever ficção‖. Neste fragmento, a autora destaca a 

condição que a mulher estava inserida neste período, e insiste na ideia que as 

mulheres que escrevessem literatura necessitariam de bens materiais que 

sustentassem seus estudos.  

Condenadas à indiferença social pela tradição literária, acreditava-se que as 

obras escritas por mulheres eram irrelevantes se comparadas à literatura canônica 

masculina. Sabe-se que, durante o século XVIII, inúmeros textos de escrita feminina 

foram ignorados pela crítica do período; assim, cabe ressaltar que a escrita de 

autoria feminina é uma forma de resistência feminina aos processos cristalizadores 

impostos pelo sistema patriarcal. Daí a necessidade de ampliar os estudos sobre 

essas obras, para contribuir no conhecimento da sociedade sobre a produção 

literária de autoria feminina.  

Desse modo, no decorrer desse capítulo serão abordadas, inicialmente, as 

discussões que envolvem tanto questões e reflexões sobre o processo de 

silenciamento pelo qual passaram as mulheres desde o lar até o meio literário, assim 

como as relações de gênero como uma forma de representatividade do sujeito na 

sociedade.  
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1.1. Dos silenciamentos do lar ao silêncio na literatura: Problematizando as 

construções literárias femininas 

 

  O silêncio, aqui estudado, é explicado por Eni. P. Orlandi (1995) em As 

formas de silêncio, no qual a autora aponta os diversos tipos de silêncio. Interessa-

nos, neste capitulo, a parte em que ela compara o silêncio como uma forma de 

censura que limita o processo de construção dos sentidos do indivíduo. O sujeito em 

silêncio sempre estará preso entre o que é possível dizer, mas, por ocupar uma 

posição diferente, não diz. Orlandi (1995) utiliza o que chama de ―silêncio local‖ para 

falar sobre censura e das proibições, elencando dois tipos: 

 

a) o silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que significa o 
não dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as 
condições para significar e b) a política do silêncio que se subdivide 
em b1) silêncio constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso 
não dizer (uma palavra apaga necessariamente as outras palavras) e 
b2) o silêncio local, que se refere à censura propriamente (aquilo que 
é proibido dizer em uma certa conjuntura). (ORLANDI, 1995, p. 24) 
 
 

  A tentativa de dizer aquilo que não pode ser dito já assemelhar-se a uma 

característica constante da escrita feminina. O aumento dos números de presença 

das mulheres na literatura deu voz àquelas que em outras épocas permaneciam no 

silêncio de uma sociedade opressora e de ideologia patriarcal dominante. Todavia, é 

relevante salientar que ideias como essas fazem parte de uma época em que os 

excluídos e silenciados ficavam à margem de qualquer instância social, 

principalmente da acadêmica, mas que nos dias atuais já existe uma abertura 

quanto a isso.   

A problemática de que as mulheres eram quase sempre esquecidas é algo 

bastante debatido e presente nos estudos da Crítica Feminista. Sem voz elas 

tiveram todos os direitos silenciados na história. Seja no lar ou na sociedade, as 

mulheres eram rodeadas por um silêncio obscuro que, inicialmente, partiu do corpo 

e dos ambientes sociais até chegar à produção literária.  Assim afirma Perrot (2003) 

quando escreve sobre o silêncio que era imposto à mulher no século XIX:  
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A mulher decente não deve erguer a voz. O riso lhe é proibido. Ela se 
limitará a esboçar um sorriso. Pode - em certas ocasiões deve - 
deixar rolar as lágrimas, coisa proibida à virilidade, demonstrando, 
assim, que é acessível ao sentimento e à dor, cujo "ministério‖ lhe 
pertence. (PERROT, 2003, p.15).  

Os rituais de convivência e os padrões sociais transformam e calam até 

mesmo o corpo feminino. Emoldadas entre as regras de normalidade, as mulheres 

são silenciadas de suas próprias identidades, restando apenas a função de 

reprodutoras:  

 

A convivência ordena às mulheres de boa sociedade que sejam 
discretas, que dissimulem suas formas e códigos, aliás variáveis 
segundo o lugar e tempo. O peito, as pernas, os tornozelos, a cintura 
são, cada qual por sua vez, objeto de censuras que traduzem as 
obsessões eróticas de uma época e se inscrevem nas imposições da 
moda. (PERROT, 2003, p, 15). 
 
 

O corpo, mesmo que exposto em diferentes ambientes, inclusive nas artes, 

ainda se encontra numa posição de submissão, ―fala-se dele, mas ele se cala‖ 

(PERROT, 2003, p. 13). Este silenciamento ocorre, grande maioria, nos espaços 

públicos, pois é no meio social que são impostas disciplinas rigorosas sobre o corpo, 

principalmente, o feminino; produzindo o que Michel Foucault (1987) intitula de 

―corpos dóceis‖: aqueles silenciados e postos à sujeição das transformações sociais 

e de poder. 

 Outra forma de silenciamento, que se perpetua até hoje, é a violência contra 

as mulheres, que se dá a partir da noção de poder e das desigualdades sociais que 

são adotadas pelos indivíduos do sexo oposto, a ocorrer, principalmente, no 

ambiente que foi destinado às mulheres (o lar). De acordo com Liane Schneider 

(2000): 

Há uma dose considerável de violência envolvida nas limitações e 
restrições impostas aos indivíduos como membros da sociedade. O 
equilíbrio e a manutenção das relações de poder vigentes exigem 
que o sujeito se adapte às normas preestabelecidas do grupo a que 
pertence. (SCHNEIDER, 2000, p.124). 

Historicamente, a violência – seja ela familiar, sexual ou social – surgiu desde 

o período em que os sujeitos passaram a ocupar posições sociais diferentes, 

considerando subalterna a parte menos favorecida. Este processo ocasionou um 
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cenário propício para a violência, intensificando-se com base nas desigualdades 

sociais e de gênero, principalmente, no ambiente do trabalho. Desse modo, a 

violência pode ser considerada como um processo de silenciamento, regido pelas 

relações de poder em diversos ambientes (políticos, econômicos, culturais e 

religiosos), a partir do momento que, após a violência, os sujeitos camuflam com o 

silêncio suas sensações de subordinação, revolta e humilhação.  

O hábito de ficar sempre em casa as tornava invisíveis e esquecidas pelos 

indivíduos, sendo lembradas apenas nos romances de autores masculinos da 

época, fato que contribuiu para o silenciamento das mulheres, pois nenhuma obra 

ou texto falava verdadeiramente da historização, e de suas identidades. Em 

decorrência disso, o desejo de escrever era dissimulado em pequenos diários 

íntimos, pois, dominadas e excluídas metodicamente pelo sistema, escrever sobre 

suas reais experiências eram atitudes receosas, porém a necessidade de ter um 

reconhecimento da história das mulheres tornava-se maior que as dificuldades. A 

escrita para as mulheres seria, pois, uma forma de possibilitar e alertar a todos sobre 

a importância da escrita feminina – assim como é importante a escrita masculina 

para a sociedade – principalmente aquelas que, mascaradas por pseudônimos 

masculinos, apequenavam suas identidades em diversos campos sociais.  Segundo 

Norma Telles (2010): 

Escrita e saber estiveram, em geral, ligados ao poder e funcionaram 
como forma de dominação ao descreverem modos de socialização, 
papéis sociais e até sentimentos esperados em determinadas 
situações. Não se pode esquecer, no entanto, que se esse século foi 
sombrio para as classes trabalhadoras européias, para as mulheres 
e para os colonizados, foi também o século em que surgiram os 
movimentos sociais, o socialismo e os feminismos, o movimento 
sufragista e a Nova Mulher. (TELLES, 2010, p. 401-402) 

A partir da premissa que é através da linguagem que se obtêm o poder, as 

mulheres buscaram, por meio da escrita, recuperar todo o conhecimento que lhe 

fora negado durante vários anos. A obra As mulheres ou os silêncios da história 

(2005), escrita pela historiadora Michelle Perrot, apresenta um olhar plural, assim 

como um amplo horizonte acerca de temáticas que dialogam com a literatura. Perrot 

(2005) argumenta acerca do período em que a escrita feminina surgia no meio 

jornalístico. A representação do discurso feminino na sociedade daquela época era 
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uma maneira de conscientizar e alertar a sociedade, como também às próprias 

mulheres, sobre os direitos: 

 

[...] a irrupção de uma presença e de uma fala femininas em locais 
que lhes eram até então proibidos, ou pouco familiares, é uma 
inovação do século XIX que muda o horizonte sonoro. Subsistem, no 
entanto, muitas zonas mudas e, no que se refere ao passado, um 
oceano de silêncio, ligado à partilha desigual dos traços, da memória 
e, ainda mais, da História, este relato que, por muito tempo, 
"esqueceu" as mulheres, como se, por serem destinadas à 
obscuridade da reprodução, inenarrável, elas estivessem fora do 
tempo, ou ao menos fora do acontecimento. (PERROT, 2005, p. 9). 
 

Nesta perspectiva, pode-se levar em consideração que existe na literatura 

uma particularidade, já que os escritos apresentados como literários carregam 

estilos e vivências culturais de seus criadores. Diante disso e considerando a 

literatura como algo estético, mas que não é algo que se possa determinar apenas 

pelo meio e sim pela carga cultural e as diversas construções, Perrot (2005) 

apresenta novas formas de lidar com a diferença no meio literário, respeitando as 

experiências de cada um em meios sociais distintos. 

 A representação das mulheres no meio literário sempre foi algo a ser 

discutido, o silêncio que as aprisionava, naquela época, é repetido nos dias de hoje 

através de sistemas religiosos e políticos. Pois, no dizer de Perrot (2005, p. 10) ―este 

silêncio, imposto pela ordem simbólica, não é somente o silêncio da fala, mas 

também o da expressão, gestual ou escriturária.‖ Evidentemente, o espaço em que 

as mulheres se encontravam inseridas era limitadíssimo, principalmente àquelas que 

ousavam em trilhar o caminho da literatura, escrevendo e publicando textos onde 

não existiam espaços para tal feito.  

 O que acontece é que a grande maioria destas escritoras ainda apresentava 

receio de que seus atos revolucionários fossem considerados polêmicos para uma 

mulher e suas obras não obtivessem visibilidade na sociedade, acreditando que um 

nome masculino poderia facilitar a aceitação social dos textos, livrando-a de 

perseguições e frustação social. Essa atitude pode ser compreendida como um tipo 

de ―travestimento‖ (cf. MONTEIRO, 2007), uma maneira de sair do molde social, 

mas de uma forma que não ocasionasse problemas. Assim como afirma Woolf 

(1985): 
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E sem dúvida, pensei, olhando a prateleira onde não há peças da 
autoria de mulheres, seu trabalho sairia sem assinatura. Esse refúgio 
ela, decerto, teria buscado. Foi o resquício do sentimento de 
castidade que ditou o anonimato às mulheres até mesmo no século 
XIX. (WOOLF, 1985, p.60) 

 
 

Nesse sentido, percebe-se que as autoras contemporâneas avançam 

significamente ao se afirmarem, com mais frequência a partir do final do século XIX, 

como autoras de textos que falam exatamente do que tanto as mulheres lutaram e 

lutam para conseguir: deixar de exibir, no âmbito literário, um perfil frágil e 

dependente em relação à sociedade, configurando uma linguagem feminina distante 

dos moldes da masculina. Na visão de Rosa Monteiro (2007):  

 

A parte feminina viveu durante milênios uma existência 
frequentemente clandestina [...] e em grande parte esquecida, mas 
sempre muito mais rica do que o molde social a que estava presa, 
sempre acima dos preconceitos e dos estereótipos. [...]. Porque há 
uma história que não está na história e que só se pode resgatar 
apurando o ouvido e escutando os sussurros das mulheres. 
(MONTEIRO, 2007, p. 30). 
 

O fato de existir uma literatura escrita por mulheres não é para banalizar as 

obras literárias de autoria masculina; afinal, nem toda escrita feminina é 

revolucionária, assim como não são todas as obras masculinas que são opressoras. 

Nesse sentido, é preciso rever certos conceitos utilizados para definir os papéis 

sociais das mulheres em determinadas sociedades, levando em consideração os 

fatos confirmados pela história de que, em determinadas épocas, a literatura foi um 

campo de opressão para o feminino. Tal determinação é citada por Virgínia Woolf 

(1985): 

Se a mulher só existisse na ficção escrita pelos homens, poder-se-ia 
imaginá- la como uma pessoa de maior importância: muito versátil, 
heróica e mesquinha; admirável e sórdida; infinitamente bela e 
medonha ao extremo; tão grande quanto o homem e até maior, para 
alguns. Mas isso é a mulher na ficção. Na realidade, [...] ela era 
trancafiada, surrada e atirada pelo quarto. (WOOLF, 1985, p.56) 

Mesmo durante o século XIX, várias autoras tiveram suas expressões 

culturais silenciadas pelas relações de poder do mundo patriarcalista. Segundo 

Duarte (2003), há alguns preceitos de exclusão da literatura de autoria feminina que 

estão vinculados ao preconceito dos críticos de literatura; esses insistem em 
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restringir a literatura apenas a textos escritos por autores masculinos, tornando a 

literatura um objeto submetido às regras da sociedade burguesa; com isso as tarefas 

sociais seriam definidas a partir das diferenças sexuais, tornando os escritos feitos 

por mulheres excluídos do meio social. De acordo com Cecil Jeanine Zinani (2006), 

sendo uma minoria 

[...] a voz da mulher sempre foi silenciada, o que a impediu de 
desenvolver uma linguagem própria. Desse modo, para poder 
expressar-se, precisa utilizar a linguagem do gênero dominante, 
através do desenvolvimento de uma modalidade de articulação de 
sua consciência por meio de ritos e símbolos que se configuram num 
espaço próprio. (ZINANI, 2006, p. 25). 

 É a partir do momento em que a mulher se torna sujeito de seu discurso, 

afirmando-se como autora, que surgem os questionamentos a respeito dos valores 

tradicionais, ocorrendo, assim, uma quebra dos limites patriarcais. A visibilidade da 

literatura de autoria feminina ainda é considerada inferior, se comparada às obras de 

escrita masculina, percebemos que existem algumas diferenciações de importância 

criadas pela sociedade.  

Nesse impasse, já se pode contar com algumas propostas criadas pelo 

movimento feminista que são relevantes para uma representatividade exitosa no 

ambiente literário para o processo autoral feminino, procurando refletir sobre as 

particularidades de cada escrita.  

A discriminação da literatura escrita por mulheres ainda é um tema presente 

na contemporaneidade, pois se encontra diretamente relacionado ao poder e aos 

lugares estabelecidos pelas normas sociais, no qual se utilizam três categorias para 

julgar uma obra: valor, poder e gosto pessoal. Nesse caminho, Zolin (2009) 

argumenta que 

Se as relações entre os sexos se desenvolvem segundo uma 
orientação política e de poder, também a crítica literária feminista é 
profundamente política na medida em que trabalha no sentido de 
interferir na ordem social. Trata-se de um modo de ler a literatura 
confessadamente empenhado, voltado para a desconstrução do 
caráter discriminatório das ideologias de gênero, construídas, ao 
longo do tempo, pela cultura. (ZOLIN, 2009, p. 218).  

 Diante do posicionamento da autora, pode-se perceber que a partir do modo 

de leitura dos textos literários de cada indivíduo é possível transformar e ampliar 

mentalidades, no sentido de que, em uma sociedade marcada pelos preconceitos de 
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gênero, um olhar diferente, desnudado de discriminação para os textos, seria uma 

forma de fazer-se conhecer mais sobre a própria crítica literária feminista, assim 

como as construções sociais que tanto restringem as mulheres.  

Em compensação, se havia a discriminação social de um lado da história, do 

outro, possuía resistência feminina de ir à luta e publicar as obras que escreviam. Ao 

escrever sobre resistência, o escritor Alfredo Bosi (1996, p. 26), afirma que esse 

aspecto é ―uma luz que ilumina o nó inextricável que ata o sujeito ao seu contexto 

existencial e histórico‖. É exatamente nessas questões que o feminismo acredita ser 

de grande importância a participação das mulheres na literatura, objetivando a 

construção de uma identidade feminina com oportunidades igualitárias na história e 

nos diversos contextos sociais.  

No tocante à literatura contemporânea, a construção do feminino tem sido 

elaborada através de personagens que representam diversos perfis de sujeitos 

marginalizados por um sistema. Essas representações são construídas, muitas 

vezes, como o objetivo de demonstrar tudo o que, durante a história, as mulheres 

tiveram que passar para começarem a se afirmar e viver sua independência e 

espaço, buscando novos rumos revolucionários, assegurando sua identidade e 

preservando-se enquanto ser humano dotado de direitos como todos os outros. 

Nesse sentido, estudar reflexões sobre autoria feminina ainda é algo 

problemático e complexo em um universo literário, pois trata-se de um processo que 

aborda questões políticas, sociais de transgressão e de visibilidade. Nesse sentido, 

ao se discutir Crítica Feminista com relação à obra literária de autoria feminina, 

recorda-se os estudos de gênero e o movimento feminista, que propõem ao cânone 

literário tradicionalista um ideal que leve em consideração a análise literária de 

textos escritos por mulheres, refletindo questões concernentes aos direitos das 

escritoras e leitoras. 

 Desse modo, entende-se que o feminismo, como um movimento político, 

apresenta um papel relevante na escrita de uma nova historiografia que possa 

enriquecer a narrativa histórica, com perspectivas que inscrevam a mulher como 

agente ativo no processo social, político e econômico. De acordo com Lia Scholze 

(2002): 

 

As mulheres sofreram ao longo da história um processo de 
silenciamento e exclusão. O sujeito que fala é sempre masculino, na 
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literatura, na lei e na tribuna. A ele são reservados os lugares de 
destaque, tornando o homem mais visível. (SCHOLZE, 2002, p. 175) 
 
 

  Diante desse posicionamento, nota-se que a invisibilidade da mulher nos 

espaços sociais era resultado de uma série de práticas de um sistema social 

existente, que se perpetua até os dias de hoje através das instituições de poder. Na 

leitura de Antonio de Pádua Dias da Silva (2010), essa problemática pode ser 

refletida quando a mulher é tida apenas como sujeito representado e não como 

alguém capaz de contribuir para a construção da identidade nacional.  

  Assim, fazer um panorama sobre quantas mulheres já escrevem, é 

praticamente uma tarefa quase impossível. São várias autoras escrevendo sobre 

diversos fatos e questões. Talvez elas já escrevessem desde quando não podiam, 

mas como não conseguiam publicar, esses escritos eram esquecidos em gavetas. 

Hoje, o acesso aos escritos femininos se torna visivelmente fácil quando se observa 

o número de publicações em revistas, livros e eventos.  

Atualmente, na literatura brasileira, inúmeras autoras produzem e publicam 

suas obras; dessa forma as pesquisas sobre os textos de autoras femininas têm 

funcionado como uma forma de ampliar e fornecer maior visibilidade àquelas que 

foram esquecidas e maquiadas por um sistema. Sabe-se que a exclusão não 

ocorreu pela má qualidade de seus textos, mas porque as autoras não obtinham 

reconhecimento de suas obras.  

Nesse sentido, é preciso tentar reverter o paradigma social que insiste em 

abonar nomes masculinos, deixando as autoras femininas restritas à margem da 

esfera social. De certa forma, isso já está sendo alcançado por meio de pesquisas 

sobre o tema, a exemplo de Constância Lima Duarte que desenvolve, na literatura, 

pesquisas sobre o cânone literário e escritoras excluídas.  

  No Brasil, e principalmente na Paraíba, o processo de legitimação cultural de 

escritoras ainda acontece lento e gradual. Com uma visão mais ampliada sobre o 

assunto, percebemos que ainda há um menosprezo sobre essas autoras, basta 

pesquisar sobre os grandes prêmios literários, para perceber que há ainda uma 

valorização exacerbada à literatura escrita por homens; pouco se fala sobre as 

grandes escritoras paraibanas que, desde a década de 20, trilham o caminho da 

escrita, como a poetiza Anayde Beiriz, Eudésia Vieira, Analice de Caldas, 

Adamantina Neves, entre outras. 
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Diante disso, vê-se as representações criadas na escrita de autoria feminina 

como exemplos, para que delas surgissem experiências, para lidar com uma cultura 

que está impregnada pelo olhar masculino. Assim, a literatura de autoria feminina 

seria como um espelho proporcionando à mulher a chance de se enxergar com os 

próprios olhos.  Destarte, Schneider (2000) aponta que: 

É através das representações que as mulheres podem se constituir 
de forma diferente, libertando suas subjetividades das distorções 
impostas pelo sistema patriarcal. No entanto, para obterem sucesso 
nesse empreendimento, as mulheres precisam desconstruir as 
definições tradicionais do feminino, bem como todo o sistema de 
gênero que lhes foi historicamente apresentado como ―natural‖. 
(SCHNEIDER, 2000, p. 120) 

  Diante dessa perspectiva, a análise das representações pode contribuir no 

esclarecimento das práticas sociais, sendo de grande importância as mulheres 

manterem uma pluralidade de visões diante do sistema de gênero, desconstruindo 

padrões tradicionais para obter oportunidades iguais entre os sexos na esfera social 

e pública. A literatura brasileira, com a chegada do período pós-moderno, estava 

inserida em um momento de mudança, pela qual começavam a surgir outras visões 

de mundo, emergindo assim várias escritoras que hoje são de grande importância 

para a história social da mulher. Para Zolin (2009), essas escritoras, 

 

[...] tendo em vista a mudança de mentalidade descortinada pelo 
feminismo em relação à condição social da mulher, lançam-se no 
mundo da ficção, até então genuinamente masculino, engendrando 
narrativas povoadas de personagens femininas conscientes do 
estado de dependência e submissão a que a ideologia patriarcal 
relegou a mulher. (ZOLIN, 2009, p. 277).  

  

   Nesse sentido, a necessidade de representação na literatura desenvolve nas 

escritoras a capacidade de criar personagens que são construídas a partir de 

ideologias, trazendo para a linguagem situações que retratam sentimentos 

conflituosos que foram vivenciados em determinadas épocas. Na maioria das vezes, 

são personagens que perpassam os limites estipulados pelos regimes sociais e que 

buscam expor tudo que outrora foi reprimido. 

  Grande parte das escritoras utilizam as personagens que criam para suas 

obras na intenção de retratar os momentos históricos nos quais estavam inseridas, 

apresentando marcas que ficam para sempre na história: submissão, repressão, 
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entre outros conflitos que durante anos aprisionaram muitas das escritoras, que hoje 

se conhece no meio literário. Perpassam as ideias enraizadas no universo patriarcal 

para suas obras, fazendo refletir-se sobre diversos valores sociais, ilustrando, às 

vezes apenas nas entrelinhas, grande crítica às condições que eram impostas na 

época pelo sistema.  

Em concordância com isso, esta pesquisa buscará desenvolver essas ideias a 

partir dos textos contemporâneos da autora paraibana, Dôra Limeira, a compreender 

como todas essas questões são representadas pelas personagens femininas, na 

ficção da autora. 

 

 

1.2  Questões de gênero: a representatividade do Outro enquanto sujeito nas 

construções sociais 

 

Aqui, destacamos que o Outro citado neste tópico é referente à mulher que, 

dentro das construções sociais de bases hierárquicas, sempre foi tida como o Outro, 

distante e/ou quase invisível no processo político, social e acadêmico. Assim, ao 

lançarmos um olhar sob a humanidade racionalista e moderna, no que diz respeito 

às mulheres, percebemos que há um grande desacordo nas relações, nas quais há 

uma supervalorização do Eu e um menosprezo pelo Outro.  

É a partir do posicionamento falocentrista, que a visão da mulher como o 

Outro e, consequentemente, o homem como totalidade e superioridade (Eu), se 

instaura no pensamento social. Ao ocupar um lugar secundário, o feminino assume 

uma condição de submissão, passividade e fragilidade, sendo vista quase como um 

objeto.  

Sabemos que as divergências entre os sexos surgem a partir da noção de 

feminino e masculino, criadas pelos ensinamentos da biologia, todavia, considerar 

gênero apenas sob o conceito da diferença parece torna-lo limitado, assim como 

argumenta Teresa de Lauretis (1987). Na maioria das vezes, essas diferenças 

tinham como bases apenas as características biológicas (mulher/homem) e sexuais 

(masculino e feminino), visivelmente percebidas no corpo de cada indivíduo, e em 

suas características culturais, restringindo o termo gênero apenas a algo 

determinado pelo poder do patriarcado.  
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Historicamente, a conceituação e ampliação do termo gênero tornam-se mais 

vinculadas ao Movimento Feminista que, desde seu surgimento, tem como 

sustentação a teoria de diferenciação do gênero, conceito presente nas questões de 

representação de escrita, assim como, as críticas acerca da condição da mulher em 

sociedade, na qual os comportamentos eram construídos a partir de limites e 

condutas morais pré-determinados para cada grupo social.  

Nessa perspectiva das relações de gênero, podemos perceber que à mulher 

sempre foi concedido o lugar da exclusão, do Outro. No que se refere ao estudo da 

literatura brasileira, algumas estudiosas produzem diversas obras que lidam com o 

resgate de vozes femininas, um exemplo de crítica desses aspectos são os textos 

de Lúcia Osana Zolin (2009), Cristina Stevens (2014), Susana Bornéo Funck (2002), 

Constância Lima Duarte (2003), entre outras. Estes estudos apontam como os 

estudos feministas, e a própria Crítica feminista, forneceram mais visibilidade às 

mulheres no processo da historização de suas obras.  

Nesse sentido, foram trazidos à tona temas que se tornaram acentuados na 

história literária e são indispensáveis para o olhar crítico e plural da sociedade, 

contrapondo-se a ideias ideologicamente patriarcais e falocêntricas. Para tanto, foi 

necessário muitas vezes assumir o lugar de Outro e legitimar seus escritos na 

história literária: 

 

Ser o outro, o excluso, o estranho é próprio da mulher que quer 
penetrar no sério mundo acadêmico ou literário. Não se pode ignorar 
que, por motivos mitológicos, antropológicos, sociológicos e 
históricos, a mulher foi excluída do mundo da escrita – só podendo 
introduzir seu nome na história europeia por assim dizer através de 
arestas e frestas que conseguiu abrir através de seu aprendizado de 
ler e escrever em conventos. (LOBO, 1998, p. 05). 
 
 

Nesse sentido, pode-se utilizar a linguagem que é de direito da mulher, para 

dar visibilidade à sua escrita. É por este meio que as escritoras têm a oportunidade 

de publicar a história de uma forma diferente da que foi vista nas obras canônicas. 

Assim, percebemos que os estudos da crítica feminista possibilitaram espaços 

relevantes para a linguagem das mulheres no processo de representação literária. 

Ao verificar as práticas, tanto literárias quanto culturais, a crítica proporcionou uma 

maior compreensão acerca das discussões de gênero, bem como uma maior 

visibilidade dessas discussões no âmbito literário. 
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Dessa forma, a representatividade de gênero, nas discussões da Crítica 

Feminista, conceitua o termo no sentido de que o gênero é uma identificação de 

requisitos culturais que pode ser tanto do masculino quanto do feminino. Nesse 

sentido, a ideia de gênero se destoa da relação significativa de natureza humana do 

sexo, sendo que ambas são construções divergentes, mas que se encontram 

ligadas já que as relações estabelecidas entre os sexos ocorrem a partir dos grupos 

construídos socialmente. 

Os estudos de Maria José de Lima (1999) apontam para pesquisas de gênero 

que contribuem na construção e ampliação das relações entre indivíduos em 

diversos espaços sociais, retratando durante o escrito intitulado Gênero, Cultura e 

Sociedade, os gêneros sob diferentes vieses (cultural, de poder e biológico). No 

dizer da autora: 

O gênero distingue, na ordem cultural e política, as pessoas com o 
corpo de mulher das pessoas com corpo de varão, atribuindo 
características sociais diferenciadas para cada sexo, conforme a 
ordem simbólica de cada sociedade. (LIMA, 1999, p. 119) 

É nesse ínterim que as pesquisas do movimento feminista elaboram e 

organizam ideias que possam ampliar essa singularidade, de maneira que os 

sujeitos ―independentes de seu sexo, participem como iguais – o que não quer dizer 

idênticos – na tomada de decisões políticas e sociais sobre o corpo e a vida de cada 

um‖. (LIMA, 1999, p. 119).  Em concordância com isso, ao se pensar em literatura 

contemporânea pode-se verificar que é um período marcado por várias 

transformações tanto políticas quanto sociais: mudam-se costumes e valores, dentre 

eles, destaca-se o papel da mulher na sociedade.  

Na sociedade oitocentista, observou-se que grande parte das mulheres eram 

moldadas pelas formas históricas, ensinadas a conviver em ambientes patriarcais. 

Nessa época marcada por discriminações, a condição de submissão das mulheres 

fortalecia a hierarquização de gênero em um sistema que se tornou dominante, no 

qual a mulher era destinada apenas ao silêncio e aos afazeres domésticos enquanto 

o homem mantinha sua virilidade acima de tudo como uma questão de honra na 

sociedade. 

Dessa forma, processos de desigualdade trouxeram à tona uma lacuna na 

história da literatura que se estende até hoje. Por exemplo, à mulher restava apenas 
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a naturalização das desigualdades de gênero, para tanto, foi sempre mantida como 

o sexo frágil e marginalizado em vários aspectos, principalmente o social: 

 

Ela era intensamente compassiva. Era imensamente encantadora. 
Era profundamente abnegada. Ela dominava todas as difíceis artes 
da vida familiar. Sacrificava-se diariamente. [...] nunca tinha idéia ou 
desejo próprio – em vez disso preferia concordar sempre com as 
idéias e desejos dos outros. Acima de tudo- nem preciso dizer- era 
pura. (WOOLF, 1996, p. 44). 

 
 

 Diante disso, refletir sobre literatura na perspectiva das relações de gênero 

definidas pelo poder é problematizar e discutir questões do texto a partir do contexto, 

assim como as diversas reivindicações apresentadas pelo movimento feminista 

desde os anos 30, no Brasil. A partir desses avanços históricos foram ampliados 

alguns direcionamentos e teorias sobre a condição e utilização das relações de 

gênero em sociedade, assim pode-se pensar e articular temas que vão desde como 

são construídas organizações entre os gêneros, até a constituição de uma 

identidade sexual dos indivíduos. De acordo com Zolin (2009): 

 

Estudos acerca de textos literários canônicos mostram 
inquestionáveis correspondências entre sexo e poder: as relações 
entre casais espelham as relações de poder entre homem e mulher 
na sociedade em geral; a esfera privada acaba sendo uma extensão 
da esfera pública. (ZOLIN, 2009, p. 217). 

  

Assim, entender gênero diante da sociedade moderna ainda é algo 

considerado complexo em determinados ambientes sociais, culturais e políticos. 

Mesmo depois de tantos estudos e transformações sociais sobre as relações e 

igualdade dos gêneros, o tema ainda é algo indiscutível em algumas instituições, 

como, por exemplo, a Igreja. Esta, desde a antiguidade, exerce grande influência 

sobre a sociedade através de um discurso com carga persuasória de silenciamento, 

como fica evidente na passagem da primeira Epístola a Timóteo (2,11-15):  

 

A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. 
Não permito à mulher que ensine nem que se arrogue autoridade 
sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser 
criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e 
sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. 
Contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, 
contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na 
santidade. (1 Timóteo 2:11-15) 
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Diante desse posicionamento, o silêncio seria para a mulher como uma forma 

de punição pela violação das regras divinas, restringindo as mulheres ao mais 

profundo silêncio durante toda a história. Assim, percebemos que as transformações 

sociais sempre foram baseadas nas desigualdades de gênero e poder, impondo 

sobre a mulher a condição de inferior, enquanto o sexo oposto seria o lado forte no 

mundo social. É como se o silêncio estivesse inteiramente ligado à honra da mulher 

e aceitá-lo as tornaria puras e adequadas para agirem para o bem da família. No 

sentido de ―rebelar-se contra um sistema‖, Liane Schneider (2000) argumenta que: 

 

Pode-se inferir que o ato de rebelar-se contra um sistema ético que 
prejudica o autodesenvolvimento do sujeito feminino é o único meio 
que este possui de defender sua identidade. É por isso que o 
feminino sustenta que as mulheres devem tentar assumir seus 
valores pessoais e lutar para que estes sejam considerados pela 
ética da sociedade a que pertencem. Assim, é possível, não apenas 
abalar o poder centralizado, mas também, através de atos políticos, 
criar formas de organização social. (SCHNEIDER, 2000, p. 137). 

 

O poder nas mãos dos homens diminuía a importância das mulheres em 

diversos ambientes, inclusive no literário; fato que agrava ainda mais a desigualdade 

entre os gêneros.   Diante das discussões feitas no meio literário, pode-se 

compreender que as relações culturais e de gênero abordam grandes temas sociais 

que refletem o caráter, muitas vezes, discriminatório que parte do homem, quando o 

mesmo assume uma posição de ―senhor da razão‖, cuja autoridade se torna máxima 

diante do Outro, negando-lhe o direito à voz, considerando o Outro inapropriado 

para conquistar sua autonomia, sendo atribuído ao feminino apenas, processos 

análogos de dominação, como o patriarcalismo. Destarte, Schneider (2000) explica, 

ainda, que: 

 

Um dos aspectos problemáticos das organizações de gênero do 
sistema patriarcal reside em uma organização assimétrica. O sujeito 
masculino é sempre definido a partir de uma posição central, de 
maneira mais positiva e independente do que o feminino. 
(SCHNEIDER, 2000, p. 119). 

 

É, pois, através da representação do feminino que se pode chegar a uma 

maior valorização da identidade feminina, de maneira que se possa compreender 

que apesar da não igualdade entre sujeitos, os poderes sociais são os mesmos. 
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Destarte, colocar em questão gênero e poder é discutir também a violência, as 

subordinações femininas e, consequentemente, as masculinidades. Assim como 

afirma Perrot (2005, p. 264) ―a representação complexa do poder superpõe-se uma 

visão igualmente mais complicada das relações entre os sexos que atravesse o 

conjunto do campo dos estudos feministas e, consequentemente, a história das 

mulheres‖.  

Os estudos feministas apresentam diversos olhares de diferentes críticos e 

estudiosos sobre compreensões acerca das relações de gênero. Desde os anos 70 

essa temática vem sendo discutida pela crítica de representação que se estabelecia 

na época. As concepções que abrangem tais pensamentos caminham para 

reflexões que vão de encontro as discussões sobre a oposição feminina e masculina 

até dicotomias como sexo/gênero, mente/corpo e inferior/superior. Zolin (2009), ao 

citar a crítica Hélène Cixous, afirma que: 

 

[...] a oposição homem/mulher (ou macho e fêmea) consiste em um 
elemento fundamental na cultura ocidental e está presente, 
subjacentemente a todos os tipos de oposições que aparentemente 
não têm relação com ela. Nessa ordem de ideias, o termo ―inferior‖ é 
sempre associado com o elemento feminino. (ZOLIN, 2009, p. 232).  
 

Em face disso, os estudos a respeito do termo gênero contribuíram para uma 

maior ampliação cultural sobre o tema, objetivando tornar mais claros os pontos que 

abarcam as desigualdades entre o masculino e o feminino. Muitas discussões 

acerca das oposições criadas socialmente ganham espaço a partir do movimento 

feminista, quando algumas teóricas no final do século XX, a exemplo de Joan Scott, 

começam a entender e considerar o caráter teórico diante das diferenciações entre o 

masculino e o feminino. Anterior a este período, o gênero era considerado apenas 

como objeto de diferenciação entre o masculino e o feminino numa vertente 

biológica, deixando à margem as questões teórico-sociais das relações que 

envolvem os sujeitos e suas identidades. 

Nessa perspectiva, percebe-se que nos últimos tempos várias discussões 

sobre gênero e identidade surgiram em pesquisas não só no âmbito dos estudos 

acadêmicos, mas também no social como um todo. De acordo com Scott (1991) o 

termo gênero está ligado às diferenciações sociais, para ela, é a partir das 

diferenças percebidas no outro que o sujeito reconhece, em si, uma identidade. 
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Essas divergências são como informações que constituem as relações entre os 

indivíduos a partir das interações sociais. Para Scott: 

O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado 
nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 
primeira de significar as relações de poder. As mudanças na 
organização das relações sociais correspondem sempre à mudança 
nas representações de poder, mas a direção da mudança não segue 
necessariamente um sentido único. (SCOTT, 1991, p. 21) 

Nessa perspectiva, analisar gênero sob o viés da identidade é perceber, 

também, como é construída a organização da vida social dos sujeitos conectados 

com as relações de poder em meio às divisões dos sexos. É preciso, pois, 

compreender as complicações entre as dicotomias sexuais para que ocorra 

interação humana.   

Ao retratar pesquisas e conceitos sobre as relações de gênero no texto 

intitulado ―Gênero: uma categoria útil para a análise histórica‖, Scott (1991) busca 

quebrar com as ideias teóricas que já existiam e, compreende o gênero como um 

saber a partir das distinções sociais. A escritora destaca que, de acordo com a 

gramática, gênero ―é compreendido como um meio de classificar fenômenos, um 

sistema de distinções socialmente acordado mais do que uma descrição objetiva de 

traços inerentes‖. (SCOTT, 1991, p. 03).  

A partir dessa definição, a autora aponta que discutir gênero pensando nas 

construções identitárias é mais do que debater superficialidades constitutivas de um 

ser, não apenas em sua instância biológica, mas também a compreensão de 

perspectivas culturais que se encontram devidamente ligadas às representações 

sociais. Destarte, é diante da busca pelo reconhecimento de direitos e da identidade 

do feminino que grande parte das teorias sociais se volta para discutir as definições 

de gênero. De acordo com Bauman (2005, p. 19): ―as identidades flutuam no ar, 

algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas 

em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em 

relação às últimas‖. Nesse sentido, é perceptível que há presente no gênero 

aspectos de identidade, que podem ser notados desde as organizações de escolhas 

do sujeito até as representações sociais.  

Todavia, a consolidação de uma literatura de gênero passou por diversas 

divisões e empecilhos, dentre eles, a própria visão da sociedade e de alguns 

teóricos sobre a dicotomia existente entre sexo/gênero. Judith Butler (2003), em 
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Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, desconstrói o conceito 

de gênero no qual é fundamentada a teoria feminista. Para a autora, essa oposição 

de que o sexo é biológico, ligado à natureza e o gênero é algo que os indivíduos 

constroem socialmente praticamente alicerça a política feminista. No dizer de Butler 

(2003): 

[...] uma divisão se introduz no sujeito feminista por meio da distinção 
entre sexo e gênero. Concebida originalmente para questionar a 
formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e 
gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável 
em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: 
consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 
tampouco tão aparentemente fixo quanto ao sexo. (BUTLER, 2003, 
p. 24).  

 Ao refletir sobre gênero, a autora abre um parêntese para a discussão acerca 

de como os aspectos culturais participam destas reflexões. Butler (2003) quebra 

com a ideia de algo propriamente determinado ao questionar essa diferenciação 

entre sexo e gênero criada pelos estudos feministas, e aponta caminhos para se 

repensar essas questões de forma que elas se afastem das ideias iniciais de 

fragilidade e submissão que se debruçam sobre o feminino.  

 Diante desse cenário, podemos compreender a visão de Butler sob um olhar 

diferente do de Scott. Dessa forma, para efeito de análise, nos deteremos na linha 

de pensamentos teóricos de Joan Scott sobre o gênero, durante as discussões 

desse trabalho. 

Destarte, com o desenvolvimento dos estudos históricos é perceptível que 

nada é fixo quando relacionado a gênero, as identidades são múltiplas, nada é 

definitivamente pronto e/ou determinado. É nos processos sociais que os indivíduos 

se reconstituem enquanto sujeitos de si. Sendo assim, ao apresentar um olhar 

diante das construções de gênero é necessário compreender o enredamento das 

diversas representações culturais utilizadas em sociabilidade.  

Assim, salienta-se que as discussões de gênero na história trazem também 

uma pluralidade de reflexões no âmbito das práticas sociais, políticas e culturais, 

assim como o sentido de que gênero é totalmente ligado à cultura e não apenas ao 

sexo. Assim sendo, gênero não é um mero objeto utilizado para apontar algo 

dessemelhante entre o masculino e o feminino, mas sim um meio pelo qual se 
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podem obter noções acerca dos fatores condicionantes de identidade dos sujeitos 

em sociedade.  

Após discutirmos sobre questões de visibilidade e de gênero, esta pesquisa, 

que tem como objetivo analisar a construção de seis personagens de Arquitetura de 

um abandono (2003), será direcionada para discussões sobre a produção literária da 

autora paraibana Dôra Limeira, que, através de uma escrita próxima da oralidade, 

transpassa para as páginas as vivências e angústias silenciadas através de suas 

personagens.  

Assim, o próximo capítulo abordará como enfoque principal a ficção escrita 

pela paraibana, bem como os principais aspectos de sua primeira obra de contos, 

crônicas e relatos, Arquitetura de um abandono (2003). 
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2. DESCORTINANDO A FICÇÃO DE DÔRA LIMEIRA 

 

Na mesa do terraço, no Quintal Mágico, um litro de Martini e uma 
carteira de Free. O resto, Dôra canta, encena e conta por aí, tantas 

vezes escondendo as lágrimas no riso. (Lau Siqueira) 
 
 

É só a partir da passagem do século XX para o século XXI que a literatura 

paraibana escrita por mulheres começa a ter maior repercussão. Mesmo que a 

participação da maioria delas tenha sido esquecida, desde metade da década de 20 

as autoras paraibanas começam a publicar os textos que escrevem, em jornais e 

revistas da época; tomemos como exemplo a autora Anayde Beiriz, professora e 

poetiza, que publicava seus primeiros textos na Revista Era Nova em meados de 

1925, assim como argumenta Marcus Aranha (1998).  

Desse modo, o surgimento desta revista marcava todo o Estado, que ainda 

era Parahyba do Norte, pois foi um período no qual toda a ideia de modernidade é 

expandida: a chegada dos automóveis e de todo a estimulante influência europeia, 

de certa forma, barrava os movimentos e ideias conservadoristas da época. Além de 

todas essas transformações, o período destaca, também, a ideia de um feminino 

mais ativo e do surgimento dos discursos femininos por meio da escrita. Sobre essa 

época, Raquel Medeiros argumenta que: 

 

A época ávida em mutações apressava-se em incorporar todo um 
conjunto de ideais e ideias de prosperidade, ainda que travasse lutas 
internas com as crenças e aparências do que assentava bem ou mal 
para a aclamada "boa sociedade". (MEDEIROS, 2011, p. 01). 
 
 

A revista foi criada por Severino Lucena e foi publicada no período de 1921 a 

1926, mas que não tinha o público feminino como alvo; era lida pela elite urbana e 

abordava temas literários e notícias quinzenais do Estado. Todavia, é a partir dessa 

revista que o feminino obtém mais repercussão social, mesmo que ainda diante de 

muitas lutas, mas com alguns avanços conquistados.  Medeiros (2011) ainda 

assinala que: 

 

As sinhazinhas e mademoiselles "escritoras" eram prenúncios dos 
novos ventos que sopravam na Paraíba dos anos 20. Os seus 
discursos formatados em crônicas, artigos e poemas  passaram a 
romper com a ordem do modelo social vigente. A mulher arriscava-se 
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sobre novas fronteiras; articulava e verbalizava ideias que incitavam 
reflexões. (MEDEIROS, 2011, p. 02).  
 
 

Assim, além de Anayde Beriz, a literatura paraibana escrita por mulheres, 

mesmo que desvalorizada, apresenta um grande número de escritoras que fizeram e 

fazem história até os dias de hoje: Eudésia Vieira, Analice de Caldas, Adamantina 

Neves, Catharina Moura e Olivina Carneiro da Cunha são alguns dos nomes das 

que trilhavam o caminho da escrita na Paraíba. Aqui vale destacar Eudésia Vieira 

(1894 – 1981) e Analice de Caldas (1891 – 1945) que, apesar de todas as 

repressões, discursavam sobre as relações e comportamentos de homens e 

mulheres em sociedade, a refletir sobre essas condutas dentro da modernidade que 

surgia naquela época.  

Nesse ínterim, surgiam novas visões acerca das mulheres: um perfil de 

―mulher combativa, imbuída da virilidade masculina para fazer frente às mesmas 

batalhas ditas do sexo oposto‖ (MEDEIROS, 2011, p. 02), construindo um feminino 

mais ativo, à frente de seu tempo, distante das ideias infantilizadoras sobre a 

mulher. Construía-se um novo perfil que era destaque nas discussões e produções 

femininas da época: 

 

O feminino viril - A preocupação com a moral derramava-se em 
palavras publicadas, bem como a defesa de uma figura feminina 
mais eloquente, emancipada, baseada no cultivo intelectual e na 
condução da própria vida, referendada por Analice Caldas. 
(MEDEIROS, 2011, p. 03). 
 
 

É perceptível que o contexto histórico da época não era muito favorável às 

mulheres e, principalmente, para as que destoavam do caminho determinado pela 

ordem social.  Com a consolidação das transformações principiadas na Proclamação 

da República, ocorreram várias mudanças e novos comportamentos foram 

estabelecidos. Nessa época, o espaço público é ampliando não só com o 

crescimento urbano, mas também com a inserção de novos espaços, nos quais a 

autonomia da mulher se encontrava em constante crescimento, emergindo com mais 

frequência da vida doméstica para o movimento urbano. Porém, o surgimento dos 

novos discursos e lutas ferminas ainda não eram bem vistas pela sociedade 

patriarcalista, que insistia em dificultar o avanço da emancipação feminina, deixando 
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as mulheres restritas apenas ao ambiente doméstico e/ou do magistério. De acordo 

com Alômia Abrantes (2004): 

 

Semelhante ao que ocorre em outras cidades brasileiras, os signos 
da modernidade imprimem uma nova estética e novas práticas 
cotidianas na Parahyba do Norte do início do século XX e, a 
percepção de se estar vivendo numa ―nova era‖ é intensificada pela 
visibilidade e dizibilidade do feminino que, deslocando fronteiras 
entre os espaços privado e público, torna-se o tema predileto de 
homens e mulheres que escrevem na imprensa local durante os anos 
vinte. (ABRANTES, 2004, p. 02). 
 

Nessa perspectiva, os textos femininos produzidos na época eram 

energizados a partir das ideias discutidas em sociedade sobre os comportamentos 

atribuídos à mulher. O uso de determinados discursos imprimia à mulher um poder 

intimidante, com isso as mulheres passavam a frequentar o espaço da rua com mais 

frequência e a reivindicar seus lugares nos espaços públicos, assim como os direitos 

trabalhistas.   

 Sabemos que a procura por melhores oportunidades no mercado de trabalho 

era proibida, pois, para a sociedade da época, esta seria uma atitude que fugia do 

estereótipo natural de uma mulher, que é passado de geração em geração: um perfil 

harmônico, belo, que seja cuidadosa com os filhos e marido, além de realizar os 

trabalhos manuais, próprios do lar. Assim, a necessidade de busca aos novos 

espaços públicos, fora de casa e longe do casamento, aumentava 

consideravelmente, o deslocamento das mulheres para ambientes censurados pela 

ordem social.  

Diante disso, os poucos avanços foram conquistados gradativamente, a 

inquietação das mulheres com a ausência de representações femininas nos 

ambientes sociais, econômicos e, principalmente, no ambiente político 

impulsionaram a participação das mulheres na imprensa. Ainda durante a década de 

30, o Estado da Paraíba estava envolto em organizações federais do governo de 

Getúlio Vargas e João Pessoa. Nesse contexto, educadoras começam a se 

manifestar em apoio às concepções liberalistas, contribuindo para o 

desenvolvimento e ampliação do jornal A União, fundado em 1823, por Alvaro 

Machado.  

Destarte, é através da imprensa que as mulheres dão início a um período de 

luta pela execução dos seus direitos, sobretudo no mercado de trabalho, pois 
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através desse fenômeno pode-se estabelecer comunicação com boa parte das 

pessoas. De acordo com Dulcília Schroeder Buitoni (1986, p. 24): ―A imprensa 

feminina mais do que a imprensa em geral, está estreitamente ligada ao contexto 

histórico que cria razões para seu surgimento, e que interfere em cada passo de sua 

revolução‖.  

No entanto, a imprensa também pode ser um meio perigoso para a política 

feminina, já que grande parte desses meios seguia as estratégias das instituições de 

poder, como a Igreja e o Estado. Ademais, grande parte da imprensa perpetuava 

pelo país táticas para desestruturar a luta feminina, persuadindo as pessoas a não 

aceitarem as reivindicações dos direitos das mulheres: estereótipos e ideais de 

beleza, pureza e de moda eram estendidos por toda a sociedade.    

Contudo, a participação das mulheres na imprensa da Paraíba, além de 

ampliar a luta feminina, também serviu como meio de revelação literária.  Várias 

autoras publicavam seus textos em revistas e jornais, tornando expostas as suas 

reivindicações.  

Na literatura do Brasil, do século XXI, a presença feminina já é algo marcante, 

é possível notar a presença de grandes escritoras como Elódia Xavier, Mercedes 

Cavalcanti, Ivana Arruda Leite, entre outras, que apresentam mais reconhecimento 

de suas obras, talvez por conseguirem uma condição política-cultural maior, se 

comparado às outras escritoras dos diversos Estados do país. 

No Nordeste sabe-se que as condições políticas e culturais nunca foram 

positivas para incentivar a produção artística e literária das mulheres. 

Especificamente na Paraíba, a procura por textos escritos por mulheres até pouco 

tempo era quase nula. Neste cenário, até mesmo as autoras que já apresentam 

obras consolidadas durante a história exibem dificuldades em obter o devido 

reconhecimento do que escreve. 

É evidente que, na literatura paraibana, a poesia sempre teve maior destaque 

no âmbito nacional se comparado com a literatura de ficção. Embora a presença da 

ficção seja escassa em pesquisas de cunho acadêmico, as representações 

encontradas em obras ficcionais caminham com o percurso histórico, ao apresentar 

temáticas que são muito relevantes para a construção social. 

 Atualmente, podemos encontrar algumas escritoras paraibanas como Maria 

Valéria Rezende, Marília Arnaud, Dôra Limeira, Marinalva Freire da Silva, entre 

outras, que, embora tenham pouco reconhecimento, trazem para a ficção paraibana 



41 
 

uma novidade no modo de escrever literatura, apresentando diferentes aspetos a 

partir de uma linguagem que diverge daquela usada por outros autores regionais. É 

a partir dos anos 90, ano em que a poesia se espalhava com mais intensidade no 

Estado paraibano, que as mulheres reúnem forças começam a publicar com mais 

frequência no Estado. 

Diante desse panorama, será estudada durante este trabalho a escritora Dôra 

Limeira com a obra Arquitetura de um abandono (2003), que, assim como tantas 

outras autoras, ingressa nos estudos literários a partir dos anos 90 ao publicar os 

textos que escrevia em jornais e revistas de João Pessoa. 

 

 

2.1  Ficção limeiriana: a nudez dos disfarces humanos  

A escritora reportada nesta pesquisa é Maria das Dores Limeira Ferreira dos 

Santos, mais conhecida como Dôra Limeira, um recente nome na literatura da 

Paraíba. A autora nasceu numa sexta-feira, 21 de abril de 1938 ―na hora do ângelus, 

boquinha da noite, em Cruz das Armas, bairro de João Pessoa‖ (cf. LIMEIRA, 2009), 

como ela afirma na biografia de seu quarto livro de contos. 

Professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Dôra 

Limeira, teve seus primeiros estudos em uma escola pública, posteriormente em um 

colégio religioso, para então cursar uma universidade pública. Graduada e 

especialista em História, ministrou aulas em diversas escolas públicas e particulares 

da capital paraibana, inclusive na própria UFPB onde passou boa parte de sua vida 

se dedicando ao ensino e à militância, atuando de forma ativa em movimentos 

docentes, como a Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba 

(AMPEP), assim como contribuiu para a criação da Associação dos Docentes da 

UFPB (ADUFPB). Durante o período na universidade como professora, desenvolveu 

um projeto sobre a História Regional do Nordeste. Nesse interim, mais precisamente 

na década de 90, publicou diversos textos como historiadora, ampliando sua vida 

acadêmica e alimentando o gosto pela escrita.   

É só depois de aposentada da carreira de professora, já contando com 60 

anos, que a contista inicia as atividades que sempre a extasiaram: a literatura e o 

teatro, o que não seria possível antes, pois, para ela, lhe faltava tempo e espaço 
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para manter ativas suas verdadeiras paixões. A relação com o teatro foi através do 

grupo Teatrália, do qual a autora foi uma das fundadoras.  

O primeiro contato da literatura de Dôra Limeira com o mundo foi através da 

internet, por meio de Eduardo Funicelli, grande amigo da autora, que permitiu que 

ela publicasse os textos que escrevia no site de literatura intitulado Ponto de Vista 

Literatura (PV) no ano de 2000, possibilitando, assim, o pontapé inicial da contista 

em discussões com as diferentes formas de gênero que existem na literatura, bem 

como o gosto por publicar. 

Desse modo, a autora começa a publicar e escrever com mais frequência, até 

que percebe que já teria material suficiente para rechear seu primeiro livro publicado 

em 2003, Arquitetura de um abandono. Este, por sua vez, rendeu à autora o prêmio 

de Revelação Literária no mesmo ano do lançamento, pelo Correio das Artes (Jornal 

A União). Autora de mais cinco livros: Preces e orgasmos dos desvalidos (2005), O 

Beijo de Deus (2007), Os Gemidos da Rua (2009), Cancioneiro dos Loucos (2013) e 

O afetuoso livro de cartas, publicado no mesmo ano de sua morte, 2015.  

Boa parte dos contos de Dôra Limeira foram frutos do Clube do Conto. O 

Clube, criado pelo escritor Antonio Mariano, já conta com onze anos de existência, e 

teve início a partir de discussões que ocorriam na internet entre autores. Dessas 

discussões surgiam encontros presenciais entre eles. Nesses momentos, reuniam-

se Dôra Limeira e Maria Valéria Rezende, que iniciam uma tradição de levar os 

textos que escreviam a cada encontro, para criar um diálogo contínuo sobre as 

produções literárias. Assim, vivenciavam as mais diversas formas e criações da 

literatura, uma delas foi o um cordel que surgiu de uma ata para um encontro 

corriqueiro:  

 

Aqui então nesta ata/ Vou recontar um encontro/ Desses que posso 
lembrar:/ Um tal de Clube do Conto,/ reunião lá num shopping/ 
próximo ao café do ponto. (...) Assim eu fecho esta ata/ De pavão 
misterioso/ E assino e dou fé/ Como quem bota um ovo/ Online e 
redondinho;/ Quem quiser conte de novo. (AGUIAR, 2012, p. 01).  
 

 Um Clube que se pautava no inesperado, nos novos e velhos olhares dos 

escritores curiosos com um único objetivo: vivenciar a literatura na sua forma mais 

pura e intensa, fazendo emergir um universo de possibilidades distintas para 

descrever o mundo. É dessa forma que Dôra Limeira constrói seus textos.  Para ela,  
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o Clube do Conto da Paraíba tem sido um celeiro de bons escritos. 
Pelo Clube do Conto já passaram Ronaldo Monte, Antônio Mariano, 
Maria Valéria Rezende, Mercedes Cavalcanti, André Ricardo, além 
de escritores de outras partes do país. O Clube do Conto, pelo seu 
formato anarquista, tem atraído muitos jovens talentosos e sua 
caminhada já alcança os 11 anos, desde sua fundação. É um modelo 
inédito no Brasil. (GUEDES, 2015, p. 02). 
 
 

 Em 2002, Dôra Limeira participa de um concurso de talentos com o conto 

―Não há sinais‖, presente em sua primeira obra de contos, concorrendo com 10.338 

escritores, ao todo, do Brasil. O conto foi escolhido um dos 20 melhores e, como 

prêmio, foi publicado no livro Todas as estações em 2003, pela editora Periópolis. 

(cf. GUEDES, 2005).  

 Durante esta pesquisa serão estudadas seis personagens da primeira obra de 

contos Arquitetura de um abandono, publicada em 2003, pela editora Manufatura.  

Nesta obra, Dôra Limeira apresenta vinte e sete escritos de crônicas, contos e 

relatos, sendo que nem todos apresentam personagens femininas como 

protagonistas. No decorrer de toda a obra, a autora procura evidenciar, através de 

um jogo literário, tramas que gritam por atenção, sendo muito ousada ao misturar 

acontecimentos que ao se aproximarem do real se misturam com o imaginário. 

Personagens como Letícia do conto ―Sem nada. É a lei.‖, Iranília, de ―Ritual de 

Solidão‖, e Carolina, de ―Mão, antebraço e braço‖, são marcantes para compreender 

o universo limeiriano. 

 O segundo livro foi publicado em 2005, Preces e orgasmos dos desvalidos, 

dividido em três partes (―lágrimas, vísceras e músicas‖) a obra conta ao todo com 26 

escritos e vai muito mais além de seu caráter erótico, já anunciado no título. Esta 

obra retrata os anos 60, os conflitos da ditadura militar, apresentando-se de forma 

mais realista do que a anterior. Para a poetisa Vitória Lima, esse livro ―jorra sangue, 

urina, sêmen, pus, mênstruo, vômito e todas aquelas secreções que nos fazem 

‗humanos, demasiadamente humanos‘‖. (LIMA, 2005, p. 137).  

Outro ponto que se destaca nesta obra é a relação que a autora exerce entre 

a literatura e a música, não só nesta obra, mas é nela que esta característica 

aparece com mais intensidade. Um arquétipo disso é a terceira parte do livro que se 

intitula ―Músicas‖; nela, Dôra Limeira escreve seus textos inspirada em diversas 

composições: o conto ―Salivas‖ é inspirado na canção ―Nossa Senhora‖, de Roberto 

Carlos; ―Enxurradas de ausências‖, em ―Tempestade‖ por Zélia Duncan e Cristian 
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Oyens; ―Eu, brasileiro, viúvo, setenta e cinco anos‖, baseado no poema ―A lista‖, 

cantado por Oswaldo Montenegro. 

 A relação entre música e teatro é a grande inspiração de Dôra Limeira para a 

literatura. Ao conectar vida e arte, a autoria discute temas que em outra época 

jamais seriam permitidos a uma mulher: denúncias são feitas ao misturar tragédia e 

humor, trazendo inúmeras reflexões ao leitor sobre o imaginário conflituoso da 

autora paraibana.  

Um ano após o lançamento do terceiro livro, Dôra Limeira lança O beijo de 

Deus (2006), um livro de cento e cinco minicontos dividido em três partes: 

―Cotidianos‖, ―agonizantes‖ e ―espasmos‖. Neste escrito, a autora aponta a 

insatisfação dos sujeitos que muitas vezes são sociais, religiosas ou sexuais. Esses 

aspectos podem ser percebidos a partir da vida, dos destinos e dos medos que cada 

personagem carrega durante as pequenas narrativas limeirianas. Esta obra de 

minicontos também se encontra disponível em diversas livrarias digitais na Coleção 

Latitudes, organizada por Maria Valéria Rezende. 

Em 2009, Dôra Limeira lança seu quarto livro de contos, Gemidos da rua, 

também dividido em três partes: ―transgressão‖, ―desvio‖ e ―intimidade‖, sendo 

distribuídas em 59 contos que, assim como Preces e orgasmos dos desvalidos 

(2005), também aborda o período sufocante da ditadura militar, sendo agora mais 

ligado à religiosidade, porém sempre com um aspecto erótico, assim como se pode 

observar no conto ―Tota pulcra es Maria‖. Neste conto, Dôra Limeira ousa ao 

misturar religiosidade e homoerotismo por meio de uma relação que envolve uma 

jovem adolescente e uma freira que, mesmo em meio às regras e determinações de 

um colégio religioso, mantêm um relacionamento homoafetivo: ―A freira quebrou seu 

voto de castidade e conheceu o corpo de Marianice, tão menina ainda. Sussurrando, 

cantam o rock-balada Run Away como se estivessem entoando um salmo.‖ 

(LIMEIRA, 2009, p. 18). Nessa perspectiva Ricardo Mainieri aponta que ―a dicotomia 

sagrado/profano é outra das marcas consagradas de Dôra. Seus afilhados literários 

interagem com pulsões intensas em meio a climas carregados de sacralidade‖. 

(MANIERI, 2005, p. 12). 

Desse modo, o desnudamento dos sujeitos torna-se um fato constante na 

literatura de Dôra Limeira e, principalmente, em Gemidos de Rua (2009). Nesta obra 

a autora aborda os gemidos dos sujeitos e as mais diversas solidões e prazeres com 

os quais convivem os indivíduos que as personagens vivenciam e narram. Esta obra 
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está entre as que têm representatividade nos palcos dos teatros, um exemplo disso 

é o espetáculo ―A Tragédia Latino-Americana‖, que é dirigida por Felipe Hirsch. As 

apresentações acontecem no Teatro Anchieta em São Paulo e exercem um trabalho 

de representação crítica e lírica sobre a literatura da América Latina. Nesta peça 

teatral, além de Dôra Limeira, vários autores são abordados: Lima Barreto; Marcelo 

Quintanilha; Pablo Palacio, do Equador; Roberto Bolãno, do Chile, entre tantos 

outros autores dos vários países que compõem a América Latina. 

 São representados em cena três contos de Limeira (2009): ―Tomai e comei. 

Isto é meu corpo‖, ―Era 28 de novembro, aniversário de Maria do Nascimento‖ e 

―Dentro de uma caixa de sandálias azaléia, jazia um menino‖, que delineiam 

tragédias percebidas diurnamente em jornais e revistas. O espetáculo retrata a 

contrariedade dos indivíduos presentes na literatura da América Latina, exatamente 

o que é exposto nos escritos de Dôra Limeira.  

A quinta investida de Dôra Limeira na literatura é o livro Cancioneiro dos 

Loucos, publicado em 2013. A obra é dividida em duas partes: ―Cantigas lagrimosas‖ 

e ―Lamentos de porta em porta". O livro da paraibana, além da forte influência das 

músicas, foi representado no teatro pelo grupo ―Teatrália‖, que encena as diversas 

sensações de angústias, frustações e loucuras que são encontradas na vida 

cotidiana dos sujeitos representados nas obras de Dôra Limeira. Para André Luiz 

Maia (2013), este livro representa adornos sobre as tragédias cotidianas, sendo, 

para ele, o maior desafio para a autora transportar os dramas humanos de 

existência para o papel. Ao lançar o livro, Limeira deixa um recado aos leitores:  

 
Não espere que o livro transmita alguma mensagem de autoajuda, 
alguma palavra que alivie o mundo. Não. Os finais dos contos 
geralmente não são muitos felizes, são realistas, meio cruéis. O 
Cancioneiro é cruel como é o mundo dos desvalidos. (MAIA, 2013, p. 
08).  

 
 

Por último, pouco tempo antes de sua morte, a autora paraibana publica, dia 

25 de abril, o quinto livro O afetuoso livro das cartas (2015), no qual Dôra Limeira 

relata a história de uma idosa que troca cartas com um jovem de 20 e poucos anos 

(Ismália e Nomar): 

 

Pena que seu avô Laerte não esteja na foto que você me enviou. 
Com certeza já tinha falecido. Vejo isso estampado no rosto de 
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Izolda. Você e as demais pessoas podem até nem perceber, mas eu 
percebo. Podem até pensar que Izolda é muito feliz, que o marido 
hoje é coisa do passado. Mas eu sei que não. Sei que, por trás dessa 
placidez de setenta e seis anos, a pobre Izolda sente falta de alguém 
que converse com ela antes de dormir, que lhe cubra o corpo nas 
friagens da madrugada, que feche as portas e janelas da casa e lhe 
passe a segurança de que toda mulher precisa. Sou sensível às 
fotografias da solidão, meu primo. (LIMEIRA, 2015, p. 15).  
 
 

 As cartas imprimem uma percepção singular do mundo a partir do olhar da 

personagem Ismália que, diferente da visão de outras pessoas de mesma idade, 

enxerga as incertezas, os dissabores e as diversas sensações da velhice, trazendo 

todos esses sentimentos para o papel em suas cartas ao primo Nomar. Na obra são 

escritas trinta e sete cartas, no período de julho de 2008 a dezembro de 2009. 

Segundo Pedro Daniel de Carli dos Santos (2015): 

 

Folhear ‗O Afetuoso Livro das Cartas‘ é percorrer fragmentos de 
muitas histórias, algumas ocultas, outras sabidas, porém nunca 
contadas. Afinal, são histórias o fio condutor das cartas trocadas 
entre Ismália e Nomar. Dôra exprime uma capacidade peculiar – e 
absurdamente natural – de viver o tempo de agora, manter-se à 
frente dele e ainda preservar o passado. Trata-se de um conjunto 
que poderia soar paradoxal, não fosse a maestria da contista em 
lidar com fatos cotidianos balizada por um pensamento progressista 
e o sentimento nostálgico de um passado tão rico em detalhes que, 
ao final, nos torna mais que leitores, cúmplices. (SANTOS, 2015, p. 
11).  
 
 

Nessa perspectiva, a historiadora paraibana traz em seus escritos a realidade, 

as angústias e as frustrações vividas pelos indivíduos em seu cotidiano. Dôra 

Limeira se afasta da burguesia ao retratar indivíduos que são despercebidos pela 

sociedade, trazendo beleza e encanto para a dor, gemidos e inquietações.  

Ainda se tratando da obra completa da autora, percebemos que a linguagem 

de Dôra Limeira é simples e apropriada, apresentando uma característica marcante 

que é a descrição minuciosa, e, porque não dizer, quase fotográfica, dos fatos e 

detalhes que compõem suas narrativas: ―o cheiro da urina nos seus detalhes, [...], 

pus escapando dos ouvidos‖ (LIMEIRA, 2003, p. 21) pelo quarto de Elísia em 

―Arquitetura de um abandono‖; ―A luminosidade forte do sol entrava pela fresta de 

uma telha. E guiava uma mosca perdida que pousava ávida na ferida de Carol‖ 

(LIMEIRA, 2003, p. 28), em ―Mão, Antebraço, Braço‖; ―A criança suga a chupeta 
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lavada de bactérias e cerra as pálpebras, a mãe relaxa as pernas‖ (LIMEIRA, 2003, 

p. 70) em ―Sem nada. É a lei‖.  

Durante toda a literatura que escrevia, Dôra Limeira parece aproximar vida e 

arte, realidade e ficção através do recurso da oralidade. Silva (2010) aponta que a 

linguagem da autora: 

 

carrega em sua sintaxe, em suas construções, a marca da oralidade, 
a marca da fala das pessoas do dia a dia. O cotidiano das pessoas 
comuns parece estar sendo literalmente transposto para as páginas 
da ficção desta escritora que, sem nenhum ―grande‖ recurso 
lingüístico, consegue transformar matéria ordinária em literatura. 
(SILVA, 2010, p. 75). 

 

 No embalo dos gemidos, vísceras e impropérios cotidianos, a autora vai além 

das superficialidades e mostra, através de seus personagens, as forças e fraquezas 

dos seres humanos. Nessa perspectiva, o professor Massaud Moisés argumenta 

que:  

 

A bem-aventurança medíocre produzida pela satisfação dos apetites 
primários não importa à Literatura, pois mesmo fora da Arte as 
pessoas ―felizes‖ são monótonas e desatraentes: somente a dor, o 
sofrimento, a angústia, a inquietude criadora, etc., faz que as 
criaturas se imponham e suscitem interesse nos outros. A Literatura 
opera exatamente no plano em que o homem encara a vida como 
luta, tomada a consciência da morte e da precariedade do destino 
humano: não se acomoda, não se torna feliz; e quanto mais indaga, 
mais se inquieta, num permanente ciclo vicioso. Aí entra a Literatura. 
(MOISÉS, 2006, p. 20 ).  

 

Em concordância com isso, Dôra Limeira chama atenção no seu estilo de 

narrar ao apresentar situações que são opostas àquelas esperadas pela elite 

burguesa. Muita realidade, sem preocupação com o que determina a sociedade e os 

seus padrões, mas sim com as misérias e dores humanas, salientando a importância 

dos fatores sociais e culturais, assim como faz no seu quarto livro de contos, 

Gemidos de Rua (2009). Em cada personagem dos 59 contos presentes na obra, o 

leitor percebe a resignação de pessoas e a carência que existe devido à ausência de 

possibilidades para uma vida melhor. 

Ao ser questionada por duas adolescentes em uma entrevista, Dôra Limeira 

afirma que o processo de sua escrita: 
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É paradoxal, mas eu tenho dificuldade. Perguntaram-me se tenho 
uma metodologia para escrever textos, e que metodologia seria essa. 
Respondi que não tenho metodologia definida. Perguntaram-me 
sobre como nascem minhas histórias, se arquiteto tudo na cabeça 
para depois passar para o papel ou pra tela do computador. Eu 
respondi que as histórias geralmente jorram como sangue no papel 
ou na tela. As personagens se apossam de mim como se fossem 
entidades da natureza. Nesse sentido, acredito em transe. Nada de 
sobrenatural, nada de alma de outro mundo. Tudo muito natural e 
simples, como a chuva ou como um parto normal. (GUEDES, 2015, 
p. 02). 
 
 

 Segundo ela, tudo ocorre de maneira natural e simples, assim como a 

competência de Dôra Limeira de encantar a todos pela sua escrita. Em diversas 

entrevistas, a autora relata que através dos seus textos quer ser lembrada ―como 

uma pessoa que passou por aqui‖ (GUEDES, 2015, p. 01). Para o leitor atento e 

sensível fica difícil esquecer as marcas intensas deixadas pela contista paraibana.  

Ademais, a escrita de Dôra Limeira reflete um mundo que parece estar 

totalmente à margem. No dizer do dramaturgo e romancista Tarcísio Pereira: 

 

Dôra Limeira não conta histórias para adormecer crianças. O que 
Dôra faz, com sua explosiva exposição da realidade, é contar 
histórias para acordar adultos. Seus textos expõem uma galeria de 
personagens que está permanentemente repleta de débitos e sem 
saldo de crédito. É comum encontrarmos, de uma folha a outra dos 
escritos de Dôra, a passagem de uma gente que trabalhou a vida 
inteira e não conseguiu uma aposentadoria decente, gente que teve 
ambições, sonhos e planos, e que agora amarga de um vazio 
material que redunda num sentimento de negação de espírito. São 
tristes essas criaturas. São tristes as criaturas de Dôra. São vítimas, 
são sós, são quase sempre suicidas. (PEREIRA, 2006, p. 132).  
 

 Nessa perspectiva, Dôra Limeira retrata os valores que moldam os sujeitos, 

construindo suas personagens a partir de vínculos com a realidade.  Sabe-se que 

apesar da ficção e da realidade se apresentarem como meios divergentes, ambos 

podem exibir algumas concordâncias. Nos textos de Dôra Limeira, principalmente 

em Arquitetura de um abandono (2003), transitam personagens que dão movimento 

às tramas das narrativas ao representarem fatos cotidianos que se aproximam do 

real, mas sem exceder a barreira do ficcional.  

Nesse sentido, o poeta Lau Siqueira, ao apresentar a primeira obra de contos 

de Dôra Limeira, afirma que: ―O livro é assim: personagens fictícios e reais convivem 
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como se fossem da mesma dimensão.‖ (SIQUEIRA, 2003, p. 07). É o que se 

percebe no conto ―Cartas para Aruanda‖, no qual, Dôra Limeira, envolvida 

emocionalmente com a morte do filho, escreve a narrativa e dedica toda a sua 

primeira obra de contos a ele: ―Meu filho, Deus guarde você. Estou com saudades. 

Você deixou muitas lembranças na sua casa.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 17). 

Em 2015, aos 77 anos, Dôra Limeira deixa de luto a literatura da Paraíba, 

deixando um enorme ―silêncio na casa‖ (LIMEIRA, 2003, p. 65) para seus grandes 

amigos, familiares, admiradores e principalmente para a literatura.  

Em abril de 2016, o projeto Leia Mulheres, em passagem pela capital 

paraibana, homenageia Dôra Limeira ao discutir o seu terceiro livro de contos O 

beijo de Deus (2006). O projeto visa essencialmente o estímulo às leituras de 

escritoras, visto que o mercado editorial para as mulheres ainda é significamente 

limitado. Por todo o Brasil, são realizados os chamados ―Clubes de leitura‖ buscando 

fornecer discussões que promovam mais visibilidade na leitura de escritoras 

contemporâneas e clássicas.  

Por fim, Dôra Limeira continua a ser lembrada e representada, seja no teatro, 

na academia ou na memória de cada leitor que nunca irá esquecer as dores e os 

prazeres contados e cantados pela autora através de sua pluralidade de 

personagens, assim como afirma Ricardo Mainieri (2005, p. 11) ao parafrasear o 

poeta Thiago Mello: ―faz escuro, mas Dôra canta‖.  

 

 

2.2  Arquitetura de um abandono: o ambiente libertino da autora 

 

Cronologicamente falando, a obra abordada nessa pesquisa é o primeiro livro 

de Dôra Limeira, no qual a autora constrói 27 escritos, nos quais personagens 

femininas e masculinas transitam pelas mais diversas situações durante suas 

vivências. Lau Siqueira (2003) enfatiza que a autora 

 

Ousou trazer para o palco das palavras um diapasão para a nossa 
existência. Porque este é um livro de afetos ocultos e explícitos, de 
revelações íntimas e protestos contra as convenções que reservam 
para o ser humano uma inaceitável clausura. Em seus contos e 
crônicas quase que autobiográficas revela as pequenas exclusões às 
quais estamos todos submetidos. Tudo com uma clareza racional e 
sensibilidade admiráveis. (SIQUEIRA, 2003, p. 08).  
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Ao lançarmos um olhar sobre os diversos temas presentes na obra 

Arquitetura de um abandono (2003), encontraremos diversas características desde o 

próprio título da obra: ao pensarmos em Arquitetura, logo nos lembramos da ideia de 

construção de algo. O abandono, de acordo com David Zimerman (2012), deriva do 

francês ―abandonner, que significa deixar só, desamparar. Na terminologia 

psicanalítica, o abandono surge tanto por um possível traumático abandono real 

como por um sentimento pessoal de abandono.‖ (ZIMERMAN, 2012, p. 45). Nessa 

perspectiva, a relação existente entre os termos arquitetura e abandono pode estar 

ligada a forma como o abandono é construído nas tramas do livro. Pois, é nos textos 

que os narradores vão arquitetando e dando forma às marcas do abandono de cada 

personagem. Essa relação também pode ser percebida diante dos espaços postos 

nas narrativas, a arquitetura representada na obra (ruas, quartos e casas) importa 

toda a dor e abandono particulares de cada sujeito ficcional. Nesse sentido a 

arquitetura seria moldada pela essência de cada ser, assim como afirma Michel de 

Certeau (1994, p. 176): ―os passos moldam o espaço‖. 

Desse modo, é perceptível que o abandono é tema marcante em toda obra, 

pois contribui na construção das personagens e influencia no destino de cada uma 

delas. Particularidades como solidão, erotismo, religiosidade, opressão, silêncio e 

sexualidade se tornam constantes ao falar da escrita de Dôra Limeira. O poeta, 

romancista e psicanalista Ronaldo Monte enfatiza as problemáticas humanas da 

escrita da contista paraibana ao relatar que: 

 

Os contos de Dôra Limeira doem como uma espremida de carnegão. 
Sua escrita se faz com o que resta, o que excede dos corpos. Mas os 
donos desses corpos, eles mesmos, restam, sobram, excedem num 
mundo de lugares e cartas marcadas. E estes seres nos incomodam 
de dentro da escrita de Dôra, da mesma forma que nos causa 
incômodo vê-los nas ruas. Mas se nas ruas podemos virar os olhos a 
estas exceções humanas, não podemos evita-las nos textos de Dôra. 
(MONTE, 2006, p. 132). 
 

Desse modo, percebemos a capacidade de Dôra Limeira de capturar o que 

está submerso nas máscaras sociais, lançando-se sobre as fragilidades e 

sofrimentos cristalizados em indivíduos ignorados socialmente. Há presente na 

escrita da contista uma relação intensa entre arte, vida e memória, como afirma o 

poeta Lau Siqueira ao escrever a apresentação do primeiro livro publicado da 

autora. O poeta diz que ―são contos e as contas de Dôra que vestem a roupagem 
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imprensa para expressar uma atitude de extrema serenidade, apesar de bastante 

provocativa‖. (SIQUEIRA, 2003, p. 07). 

Por conseguinte, temos um dos principais aspectos retratados na obra 

limeiriana: erotismo. De acordo com George Bataille:  

 

O erotismo deixa entrever o avesso de uma fachada cuja aparência 
correta nunca deve ser desmentida: no avesso revelam-se 
sentimentos, partes do corpo e maneiras de ser de que temos 
habitualmente vergonha.  (BATAILLE, 1987, p. 72). 
 

 
 Nesse sentido, a liberação das vontades eróticas ocorre quando o sujeito 

deixa de ser e fazer apenas aquilo que esperam dele, passando a pensar e agir 

conforme suas forças e desejos.  

Na obra, esta temática parece tornar-se constante em quase todos os contos: 

Em ―Arquitetura de um abandono‖, o erotismo é revelado pela protagonista, Elísia, 

que aprendeu desde pequena a descobrir e sentir prazer, sozinha. As feridas e 

pancadas pareciam extasiar a personagem que, em seu quarto, brincava e se perdia 

entre as dobras de seu corpo: ―Feridas e bonecas, cordéis e gibis, dedos e sexo 

feridos de menina gorda. Viciara-se no abandono dentro de si. Tinha o prazer das 

excrescências.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 21). 

Outro conto que remete a esta mesma temática é ―Mão, Antebraço, Braço‖, 

nele, a personagem Carolina, envolta às regras de um colégio religioso, sente que 

seu corpo é totalmente diferente das demais pessoas de seu convívio social: ―O 

corpo da freira exalava um odor de anjo, odor de coisa nenhuma. Carol pensava no 

seu corpo desumano.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 27). Assim também ocorre em ―Tenho 

vergonha‖, com a personagem Nina e ―Sem nada. É a lei‖, com o desejo latente da 

personagem Letícia. 

A solidão e o abandono são temáticas que parecem caminhar juntas na ficção 

de Dôra Limeira. Antonio de Pádua Dias da Silva (2010) argumenta que o 

isolamento seria como um tipo de punição para as mulheres que transgrediam as 

ordens do masculino. Para ele, [as mulheres] ―quando não admitem a lógica da 

dependência, ou quando resistem a ela, uma característica negativa marca todas as 

personagens: a solidão.‖(SILVA, 2010, p. 28).  

Em Arquitetura de um abandono (2003) esses temas já são anunciados 

desde o próprio título da obra, até as narrativas: O abandono é um assunto presente 
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no conto ―Arquitetura de um abandono‖, no qual a personagem é abandonada pela 

família, pelo mundo e por si mesma. Outro conto que aborda ambas as temáticas é 

―Ritual de solidão‖. Neste, a personagem Iranília se mantem boa parte do conto 

sozinha, até que conhece um poeta que, depois de obter sua ascensão, abandona a 

personagem. 

Já no conto ―@KCX&^^<-:/?##****$kf;[=-**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?>‖, além do 

aspecto da solidão visível da personagem Gisella, a sexualidade torna-se evidente, 

a partir da própria linguagem da narrativa onde os parceiros utilizam de Nicks 

erotizados para se comunicar virtualmente. A linguagem empregada durante o conto 

pelas personagens Gisell@mar e P@uGrosso se apresenta de forma acentuada e 

ousada, marcando toda a sexualidade destacada pela autora. 

Sobre sexualidade, Georges Bataille (1987, p.12) considera que ―[...] é uma 

experiência que permite ao ser humano ir além de si mesmo e superar a 

descontinuidade que condena o ser‖, esta definição se enquadra perfeitamente no 

que Dôra Limeira representa acerca da temática da sexualidade em seus escritos. 

Além da sexualidade, outra temática presente nos contos limeirianos é 

religiosidade. Esta é abordada em dois contos: ―Deus te abençoe‖ e ―Severino e 

Deus‖. No primeiro, a autora traz a temática à tona ao demonstrar todos os excessos 

humanos, relatando os diversos silêncios que podem existir na igreja, por trás de 

todas as preces e canções: 

 

Nuvens de pedidos caíam aos pés da santa de olhos parados, 
braços de gesso estendidos [...]. A igreja esquentava e se umedecia 
de suor, de lágrimas, de sangue menstrual, de porra mal contida 
dentro do zíper das calças. Um perfume barato disputava com 
incensos os espaços olfativos daquele universo humano aglomerado. 
Misturados aos excrementos, as preces. Misturados às preces, os 
ódios. (LIMEIRA, 2003, p. 57). 
 
 

 No segundo, através de um narrador autodiegético, Severino narra suas 

próprias preces em uma conversa com Deus. Em meio à miséria e ao desemprego o 

protagonista abandona a mulher e os filhos: 

 

Deus você sabe de tudo, deve saber da minha dor. Não dava mais 
para encarar minha mulher. Não dava mais para encarar meus dois 
meninos. Não dava mais para encarar. Eu tinha fome. Eu tinha 
vergonha. Meus dois meninos e minha mulher tinham fome e tinham 
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vergonha. Os olhos miúdos dos meninos estão dentro dos meus 
olhos. Levo comigo. (LIMEIRA, 2003, p. 98).  
 

 Na narrativa é perceptível o desespero do protagonista diante das 

adversidades, deixando transparecer algo muito comum nas personagens de 

Limeira, que é a esperança ou apego às questões religiosas como um escape das 

atribulações da vida. 

No tocante ao construto das narrativas, em toda obra, Limeira (2003) 

estabelece estruturas híbridas ao relacionar o gênero conto com a música. Este fato 

se torna mais evidente nos escritos ―Saudades de Cartola‖ e ―Deslizando em 

canções‖. Nessas narrativas, a autora utiliza as canções de Cartola (Cordas de aço, 

Fita os meus olhos, Alvorada e Sim), John Lennon (Only you), Gal Costa (Olha), 

Luciano Pavarotti e Joe Cocker (You are so beaultiful), Nana Caymmi (Mudança dos 

ventos) e Beto Guedes (Sol de primavera) para dar movimento a narrativa, ao 

mesmo tempo em que envolve os personagens nos fatos narrados: 

Agora escuto Cartola se queixando e trazendo sua dor para a 
canção. ―Ah, se eu tivesse autonomia...‖ Amigo Kleber, fico condoída 
com a expressão da frase e com a entonação que ele dá à voz. O 
timbre fica mais cheio neste momento.  
―Ah, se eu pudesse gritaria, amor...‖ Grita, Cartola... grita... 
―- Não vou! Não quero!‖ 
Isso, companheiro, de vez em quando é bom gritar, é bom dizer não. 
Você não precisa ir, não precisa. Fique aqui com a gente. (LIMEIRA, 
2003, p. 50-51).  
 
Quando o tédio me invade e nada me atrái, nem ler, nem escrever, 
nem ver televisão, nem ver filmes, nem nada, me ponho a deslizar 
nas canções enviadas pelo ED, navegando sem intenção, feito um 
barquinho da bossa-nova. Neste momento, escuto uma por uma. [...]. 
Nana Caymmi, com a voz rouca, enche a minha tela e meus espaços 
interiores com o seu menino amoroso. (LIMEIRA, 2003, p. 73-74).  

 

 Ainda com relação às temáticas abordadas pela autora, percebemos que a 

representatividade do corpo é bastante forte durante as narrativas. Os corpos das 

personagens são representados, na maioria das vezes, como objeto de desejo. 

Definir corpo parece ser uma tarefa difícil se levarmos em consideração as inúmeras 

conceituações que surgiram nos estudos sociais, das ciências naturais, etc. Todavia, 

se observamos essa temática através do viés feminino, veremos que o corpo 

feminino sempre foi alvo de realização dos desejos, visto, na grande maioria das 

vezes, de forma sexualizada. Esse fato pode ser observado no conto ―Sem nada! É 
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a lei‖, no qual a protagonista Letícia tem seus prazeres despertados através do 

corpo: 

O quadril de Letícia já experimentava nitidamente uma saliência 
encostando, encostando, se esfregando. A moça tenta retesar o 
quadril, mas não dá certo, o quadril muito empinado. Pensou em se 
virar, seu rosto ficaria de frente para ele, mas reflete: não, ele pode 
até disfarçadamente bolinar meus seios. Não, tenho que aguentar 
firme. (LIMEIRA, 2003, p. 70) 

 Outras narrativas também reportam representações de corpo, é o caso de 

―Mão, antebraço e braço‖, com a personagem Carolina; assim como o corpo 

dilacerado de Elísia, em ―Arquitetura de um abandono‖.  

Os cinco últimos contos: ―Arma minha gentil‖, ―O poeta e o médico‖, ―O poeta 

e o artista plástico‖, ―O poeta e o historiador‖ e, por último, ―O poeta e o enterro do 

deputado‖, são dedicados à memória de Eulajose Dias de Araújo, um dos grandes 

poetas da Paraíba, por quem Dôra Limeira tinha um grande carinho e admiração.  

Em todos os contos da obra supracitada neste tópico, podemos observar que 

há uma constante fragmentação dos indivíduos. Personagens criados com o objetivo 

de representar as mais diversas inquietações humanas e desumanas. Silva (2010), 

ao apresentar suas observações sobre a produção de Dôra Limeira, retrata quatro 

categorias de personagens construídos pela autora:  

 

a) Personagens pobres (material e espiritualmente), carentes 
sofridas, doentes, abandonadas (pelo marido, pelo filho, pelo 
namorado, por Deus, pelas políticas públicas), b) linguagem 
verossímil a ponto de não haver incoerência entre o perfil social da 
personagem e o acompanhamento desse perfil pela linguagem 
utilizada, c) fatos encontrados no dia-a-dia dos bairros, das ruas, dos 
espações domésticos, da imaginação das pessoas, d) desejos 
latentes ou em potencial, que cada um dos prováveis referentes ali 
representados carrega consigo, contribuindo, assim, para uma 
escrituração ou inventário ficcional desses desejos, dentre outros. 
(SILVA, 2010, p. 76).  

 

Assim, Dôra Limeira procurou projetar para suas narrativas identidades e 

relações que vão além das superficialidades do feminino reprimido e vitimizado. Nos 

escritos limeirianos, a voz narrativa é, em grande maioria, feminina, todavia todos os 

tipos sujeitos ficcionais encontram espaço e voz na produção da autora. Em 

entrevista ao Jornal da Paraíba ela afirma que: ―Personagem calado não existe. Na 
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minha literatura, todos os personagens têm voz: do gay à menina gorda.‖ (JÚNIOR, 

2015, p. 01).  

 O professor e escritor José Mário da Silva, ao refletir sobre a produção 

literária de Dôra Limeira, escreve em matéria para o jornal Correio das Artes, que: 

 

A literatura de Dôra Limeira, desde o seu livro de estreia, Arquitetura 
de um abandono, até o mais recente O afetuoso livro das cartas, sua 
última produção, nutre-se de um realismo áspero, sem nenhuma 
concessão às idealizações textuais pródigas em dourar a pílula dos 
dramas mais abjetos da condição humana. Desempregados, 
subempregados, famintos, enfermos, iludidos, desiludidos dão o 
desconfortável molho da sua ficção por vezes aderente à realidade 
mais dolorosa da vida. Dir-se-ia ser Dôra Limeira uma pintora feroz 
da carência humana, materializada de formas diversas no turvado 
palco do dia a dia. (SILVA, 2015, p. 18). 
 
 

Diante das representações delineadas nas obras de Limeira (2003), é 

possível observar que os espaços plasmados na obra são, grande maioria das 

vezes, ruas ou casas e quartos das personagens, mas sempre apresentando como 

cenário principal o ambiente físico da Paraíba, assim como podemos observar nos 

endereços citados nas narrativas: 

 

Os olhos da menina percorriam o nome da escola e lembrava placas 
indicativas e publicitárias de sua rua. Great Western, estação de 
trem. Shell, bomba de gasolina. [...]. Beaurepaire Rohan1, a rua onde 
ela morava. Palavras difíceis. (LIMEIRA, 2003, p. 19).  
 
Rua das Alamedas, nº 54 
Pradaria 
Cidade Jardim/Pb 
Cep 58004-51 
(LIMEIRA, 2003, p. 21). 
 
No rádio FM, o noticiário local fala de um político flagrado com porte 
de cocaína; em seguida, soturnamente e com voz grave, o locutor 
noticia um estupro no bairro de Mangabeira II. No frontispício 
externo, o destino do ônibus: ―Mangabeira II Via Por Dentro‖. 
(LIMEIRA, 2003, p. 67). 

 

 Em concordância com isso, sabemos que o quarto apresenta grande 

significação dentro da literatura, assim como a rua. O quarto pode ser compreendido 

como um ambiente de individualidade e de liberdade, assim como é descrito no 

                                                           
1
 Beaurepaire Rohan é o nome de uma avenida que fica no centro da cidade de João Pessoa – PB.  
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conto ―Arquitetura de um abandono‖. Nesta narrativa, a personagem Elísia só sentia 

a totalidade de seu corpo e os prazeres longe do ambiente externo na casa. 

O espaço do quarto também está presente em ―O corpo, as coisas e a vida de 

Maria‖, no qual são retratadas mazelas sociais, como a desigualdade de gênero. 

Neste conto Maria, mulher que cumpre com todas as obrigações que lhe são 

impostas no lar, convive com um marido alcoólatra e violento. Na tentativa de 

escapar da violência, Maria ―agora estava trancada no quarto. [...] Fechada por 

dentro no quarto, e de dentro do seu vazio raso.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 101).  

Em ―Ritual de Solidão‖, o quarto é um ambiente marcante para a personagem 

Iranília. Após ser usada e abandonada pelo poeta, ela segue dilacerada em meio à 

solidão e à tristeza, mas é dentro do quarto que a protagonista reúne as forças e se 

recompõe: ―Ao chegar em casa, adentra o ambiente depressivo do seu quarto e tira 

os sapatos. O contato com o piso frio adormece a dor dos pés. Não quer comer 

nada. Um copo de suco de laranja com gelo e pronto.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 85).  

Nessa perspectiva, Dôra Limeira consegue captar, através dos espaços, 

diversos impropérios diários de indivíduos representados em sua ficção. O ambiente 

escolar também tem seu espaço nos escritos limeirianos, contando com as 

personagens Raquel, Lícia e Carolina, nos contos ―Linhas de cimento armado‖, 

―Minha rua‖ e ―Mão, antebraço e braço‖, respectivamente. Este espaço se torna 

relevante para compreender as vivências, sensações e conflitos vividos pelas 

personagens.  

É através da estruturação de espaços diversificados que Dôra Limeira resgata 

sentimentos inerentes de qualquer indivíduo, bem como os fatores condicionantes 

do tempo que são impostos aos personagens no decorrer das narrativas. 

O tempo das narrativas ficcionais remete ao percurso cronológico dentro do 

texto. Nas narrativas limeirianas, o tempo é abordado de forma que passado, 

presente e futuro são apresentados de maneira quase simultânea. Na maioria das 

vezes, o tempo narrado na obra analisada não corresponde à cronologia do tempo 

real, os fatos acontecem no interior das personagens. Este fato é o que Ricardo 

Sérgio apresenta como ―tempo psicológico ou imaterial‖. Para ele, esse tempo 
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transcorre no interior de cada personagem, numa ordem determinada 
pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou dos personagens e 
reflete suas vivências subjetivas, suas angustias e ansiedades. É o 
tempo interior que se alarga ou se encurta conforme o estado de 
espírito em que se encontra. (SÉRGIO, 2007, p. 02).  

 

 No conto ―Arquitetura de um abandono‖, é representado o passado de uma 

personagem ainda criança, que no decorrer da narrativa se torna uma senhora de 56 

anos. Outro exemplo é ―Crônicas de uma revendedora de produtos da Avon‖. Neste 

escrito, a personagem lembra-se do seu passado ao relatar o presente difícil e o 

futuro incerto: ―eu vivo no futuro. Fugindo do meu passado tenebroso e do meu 

presente cinzento‖. (LIMEIRA, 2003, p. 24). 

Nessa perspectiva, percebemos que as personagens, da primeira obra da 

autora, se mantêm em constante conflito. Sempre revelam e lutam pelos desejos, 

anseios e prazeres, mesmo que para isso seja preciso se encaminhar pelo caminho 

da dor, como é o caso da personagem Nina, no conto ―Tenho vergonha‖. Nele a 

protagonista obtém a realização dos seus prazeres através de dores e torturas 

praticadas por ela mesma: ―Roía as unhas até o sangramento. Levava choque 

elétrico na máquina de fazer caldo de cana da vizinha. Nina encostava as mãos e 

aaiii, um leve choque e um prazer percorrendo- lhe o corpo.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 43). 

A produção literária contemporânea brasileira tem desenvolvido textos que 

vêm surgindo a partir de novos modos de representação, para que se possa inovar 

na capacidade de interpretação e análise das obras. Nessa perspectiva, vários 

autores e autoras vêm ampliando suas representações, de forma a diminuir os 

estereótipos criados pela sociedade patriarcal brasileira. Segundo Jaime Ginzburg: 

 

É comum encontrar na narrativa brasileira contemporânea a 
constituição de imagens da vida humana pautadas pela negatividade, 
em que as limitações e as dificuldades de personagens prevalecem 
com relação à possibilidade de controlar a própria existência e 
determinar seu sentido. (GINZBURG, 2012, p. 200).  
 
 

 É constante na ficção de Dôra Limeira, produzida de 2000 a 2015, textos que 

fogem dos estereótipos sociais, a forma como os narradores descrevem as 

personagens, demonstra todo um universo de sujeitos em seus temores e conflitos 

familiares; esta característica atua nos escritos da contista como algo que é decisivo 

na construção de comportamentos morais e sociais. Reflexões sobre o abandono 
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familiar, a profanidade em ambientes religiosos, as relações homoafetivas, os 

discursos preconceituosos e a sexualidade na velhice são alguns dos conflitos que 

Dôra Limeira consegue enxergar de uma forma natural, fugindo sempre da ideia 

clichê de finais felizes. 

Tais observações podem ser notadas ao analisarmos os narradores dos 

contos. De um total de vinte e sete, dezessete são narrados em terceira pessoa, o 

que dá a impressão que alguém está observando os sujeitos em suas vivências. 

Apenas sete contos são narrados em primeira pessoa, destes, algumas 

personagens não são nomeadas, imprimindo às personagens um desespero na 

tentativa de resgatar suas identidades. Os narradores de Arquitetura de um 

abandono, ao narrarem os contos, discutem questões sociais ao abordarem 

sentimentos e comportamentos da época pós-moderna. São sujeitos em sua forma 

mais simplória, triste e desesperada em suas relações.  

O narrador autodiegético é percebido no conto ―Crônicas de uma vendedora 

de produtos da Avon‖. Nesta narrativa, encontramos uma inversão dos valores 

patriarcais, no qual é a mulher quem sai à rua para trabalhar enquanto o homem, 

embriagado e desempregado, permanece em casa.  

Em ―Linhas de cimento armado‖, o narrador é heterodiegético e conta a 

história da personagem Raquel, uma adolescente envolta às regras escolares, que é 

punida por não saber escrever de acordo com as normas da instituição. Nesta 

narrativa, podemos destacar temas como a opressão, imposição e aflição da 

personagem, vivendo em um período regido pela ditadura militar: ―Concentrada na 

aflição, Raquel não percebia a algazarra em redor. [...] A carta do presidente morto 

se permeava de forças ocultas e macabras nas entrelinhas de cimento armado. Era 

24 de agosto de 1954. Morria Getúlio Vargas.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 20).  

 Assim, observando a obra de Limeira (2003) com um olhar mais ampliado, 

podemos perceber que a autora consegue relatar de maneira singular o abandono 

que é exposto, constantemente, pela grande arquiteta, a vida. Aborda sujeitos 

presos às suas solidões, desesperos e dúvidas, ao apresentarem uma forte 

inaptidão para entender o mundo, o outro e a si mesmos; e quando conseguem 

compreender, é a partir dos conflitos enraizados e travados, muitas vezes com o 

próprio corpo e seus anseios.  

Por fim, tendo em vista a pluralidade de significações e temáticas contidas 

nas narrativas limeirianas, no próximo capítulo realizaremos uma análise mais 
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profunda acerca da construção de seis personagens femininas da obra supracitada, 

para que, com isso, possamos vislumbrar de forma mais ampla o universo 

representativo de Dôra Limeira.  
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3. CORPO A CORPUS: A construção das personagens femininas em 

Arquitetura de um Abandono  

Seres dotados de carne, dúvida e desejo. 
 (Ricardo Maineiri) 

 

Após inúmeras lutas femininas pela consolidação de um reconhecimento 

literário das mulheres é possível observarmos, nos escritos contemporâneos, uma 

maior presença de representações que nos fazem repensar acerca dos aspectos 

tradicionais em que eram configuradas as reproduções femininas.   

Nessa perspectiva, buscaremos entender a crítica estabelecida por Dôra 

Limeira ao construir personagens que estão distantes dos padrões determinados às 

mulheres pelas sociedades ocidentais como algo a ser seguido; estereotipagens que 

se fazem permanentes desde o próprio significado da palavra ―feminino‖, trazendo 

significações que lhe foram agregadas no decorrer do tempo com sentidos de 

beleza, delicadeza e submissão. Diante disso, Ruth Silviano Brandão afirma que:  

 

Enquanto delegada de voz alheia, enquanto produto da literatura das 
sociedades patriarcais, a personagem feminina é uma construção, 
uma fantasia, que só pode ser um efeito de escritura e só pode 
esclarecer alguma coisa a respeito daquele que a enuncia. Presa de 
um sistema de representações viris, a mulher se lê anunciada num 
discurso que se faz passar pelo discurso de seu desejo. (BRANDÃO, 
2006, p. 155).  

 

Ao levar esse contexto de ideal feminino para o universo limeiriano, mais 

precisamente para as seis personagens aqui analisadas, veremos que o 

distanciamento desse ideal é notório a partir do momento em que observamos 

nesses textos mulheres carentes de amor e de atenção. Indivíduos fictícios 

representando seres sociais solitários, abandonados e esquecidos pelo mundo e por 

si mesmos.  

Ademais, este estudo se debruça sobre seis personagens femininas da obra 

Arquitetura de um abandono (2003); assim sendo, abordaremos os contos: ―Sem 

nada! É a lei‖, tendo a personagem Letícia como foco principal de análise; 

―Arquitetura de um abandono‖, focando na personagem Elísia; ―Ritual de Solidão‖, 

destacando a personagem Iranília; ―Mão, antebraço, braço‖, com a personagem 

Carolina; ―Crônica de uma vendedora de produtos da avon‖, cuja protagonista é 



61 
 

Vendedora avon; e, por ultimo, o conto ―@KCX&^^<-:/?##****$kf;[=-

**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?>‖, que retrata um momento da personagem Gisella.  

O abandono se faz presente em quase toda obra aqui analisada, mas é a 

solidão, como consequência desse abandono, que se faz mais recorrente entre as 

seis personagens em análise neste capítulo. Este sentimento circula nos escritos de 

Dôra Limeira, de forma que concebe uma ligação direta com os aspectos sexuais 

vivenciados pelas personagens. Elísia, a mais solitária de todas, vive todos os 

prazeres e sensações possíveis até se entregar de vez à solidão. Carolina, ao não 

se identificar com a Ordem estabelecida em sua vida, abandona a escola para viver 

aquilo que ela realmente é e o que ela sente, mesmo que sozinha. Iranília e Letícia 

são construídas diante da carência sexual que, misturada à solidão em que vivem, 

se submetem ao Outro. Gisella e a Vendedora Avon, embora sejam aparentemente 

distintas em suas narrativas, são personagens que carregam estereótipos 

semelhantes: ambas sobrevivem aos seus conflitos causados pelo abandono, mas 

encontram uma forma de esquecer a solidão, pelo menos por um instante. 

Ao estar ligada a um estado de isolamento, a solidão se torna um dos 

aspectos mais determinantes para o destino das personagens, assim como as 

formas de resistência utilizadas por elas em seus corpos contra o abandono. 

Sabemos que a solidão, em si, não significa apenas a condição de estar só, muitas 

vezes essa palavra pode representar o estado de alguém que, ao isolar-se ou ser 

isolado do mundo, se sente sozinho mesmo que sua vida seja rodeada por outras 

pessoas. 

Dentro da visão das relações sociais, sofrer pela ausência de 

relacionamentos por muito tempo sempre esteve mais ligado ao feminino que, por 

ser destinada ao matrimônio e à maternidade, estava em constante busca por 

alguém que a completasse para poder cumprir com seu papel social. Diante desse 

panorama, muitas transformações ocorreram, o número de mulheres solteiras e/ou 

viúvas que comandam suas famílias já parece ser bem maior do que antes. 

Posto isso, o que propomos analisar é, a partir do modo como Dôra Limeira 

constroi suas personagens, entender em que condições o abandono, logo a solidão, 

interfere no modo de ser das personagens diante das relações sociais (o Outro) e de 

si mesmas. Com base nessa proposta, dividimos este capítulo em três tópicos que 

abordam duas personagens em cada um, de forma que elas foram separadas a 
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partir de algumas caracteríticas consideradas comuns entre elas como os conflitos 

sociais e do corpo, o erotismo, a solidão, entre outros.  

 

3.1 Elísia e Carolina: A percepção do mundo através do corpo 
 

Interessa-nos analisar nesse tópico duas personagens dos contos 

―Arquitetura de um abandono‖ e ―Mão, antebraço e braço‖, Elísia e Carolina, 

respectivamente.  

 Assim, propomos apresentar, inicialmente, uma análise acerca da construção 

da personagem feminina Elísia. A partir da narrativa abordada, observaremos como a 

personagem lida com os conflitos sociais, destacando os principais sentimentos e 

atitudes que ela apresenta. 

A realidade social da personagem é construída a partir de uma família 

numerosa, cujos parentes dedicavam mais tempo aos outros irmãos, deixando Elísia 

sem cuidados e atenção, tornando-a introspectiva. Por sua vez, ela se adapta a uma 

liberdade com a qual lida desde sua infância, encontrando oportunidades de fazer o 

que quiser e se descobrir sozinha.  

Dessa forma, o que apresenta mais destaque na personagem é a 

despreocupação com o seu próprio Eu e a ausência de culpa em suas atitudes, como 

se todo o seu modo de agir fosse um pedido de ajuda diante da sua inexistência 

social. Assim, a partir do que é posto na narrativa, percebemos o desenvolvimento de 

uma criança para vida adulta, mas ainda imatura, lidando com conflitos internos e 

sociais: 

 

Elísia era um rebento no meio dos irmãos. Nem dos mais novos. 
Nem dos mais velhos. Sendo do meio, passava despercebida de 
carinhos, afagos, atenções. Acostumou-se, assim, a pensar e fazer, 
brincar e sofrer, sozinha. (LIMEIRA, 2003, p. 21). 
 
 

Nessa perspectiva, observamos que não são estabelecidos limites para a 

personagem, nem por aqueles que conviviam com ela, nem por ela mesma. Em suas 

tentativas de fugir do abandono, a protagonista do conto realiza atividades próprias de 

uma criança, até que percebe que essas experiências não fazem diferença em seu 

estado solitário, encontrando outros meios com que ―brincar‖.  As marcas da auto 

violência no corpo de Elísia são fatos constantes e perceptíveis durante todo o texto: 
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Podia comer muito ou deixar de comer. Podia desaparecer dentro do 
banheiro por horas. Podia se perder em pensamentos. Podia 
desmaiar e até morrer. Engordara muito. O corpo fazia dobras. 
Divertia-se com feridas, que por sua vez, criavam outros ciclos com 
que brincar. Feridas e bonecas, cordéis e gibis, dedos e sexo feridos 
de menina gorda. (LIMEIRA 2003, p. 21). 
 
Os tímpanos estourados de pancadaria. (LIMEIRA, 2003, p. 21) 
 

O comportamento violento, tido como inapropriado, expressa todo o 

abandono e a solidão da personagem, temas que percorrem todo o conto e que são 

determinantes para o destino dela. O fato de Elísia ser a única mulher entre os 10 

irmãos afirma a solidão posta na narrativa. Diante da sua inexistência para a 

sociedade, metonimizada na família, que é percebida desde muito cedo, a menina 

entrega-se aos excessos, apresentando traços de uma criança/mulher dilacerada, 

descuidada pela família e por si mesma. 

A personagem, despercebida pelas pessoas à sua volta, carrega em si traços 

de abandono e carência. Indiferente aos aspectos superficiais de aparência, ela é 

construída a partir de um estereótipo distante daquele que a sociedade impõe como 

normal. Através de atos de violência contra si mesma, distancia-se ainda mais do 

ambiente familiar, encontrando em seu adoecimento mais uma tentativa de chamar 

atenção dos seus familiares, o que não aconteceria se a mesma se apresentasse de 

uma forma saudável.  

Só quando a personagem aparece doente, com mais ―feridas e crostas‖ 

(LIMEIRA, 2003, p. 21), é que outras vozes aparecem na narrativa e se importam 

com ela: ―Quem foi, Elísia? O sexo ferido da menina se contraía, envergonhado, à 

mostra. Como foi isso, Elísia? Doutor verifique aqui essa menina! E o doutor a 

adentrava com os olhos: É encosto, é encosto, foi abuso!‖ (LIMEIRA, 2003, p. 22). 

Nessa perspectiva, fica claro que Elísia chega sacrificar a própria saúde para obter a 

atenção da família, pois a preocupação com a personagem só ocorre quando ela 

chega ao extremo de violência contra o próprio corpo. A tristeza da jovem pela 

solidão vivida é mal interpretada pelos demais que compreendem o comportamento 

de Elísia como uma doença. 

 Talvez essa fosse apenas a maneira que a personagem conseguia encontrar 

para expressar seus sentimentos e aflições que não foram aceitas dentro da 

realidade social. Assim, ela buscava se reestruturar sobre o que lhe faltava, 
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encontrando em seus ciclos de violência as únicas companhias com as quais podia 

interagir e resistir ao abandono e a solidão, numa tentativa de superá-los ou, ao 

menos, ressignificá-los. De acordo com Liane Schneider (2000): 

 

Para que uma mulher seja considerada saudável ela deve adaptar-
se, ajustar-se e aceitar o código de comportamento ligado ao seu 
sexo, embora os comportamentos considerados como tipicamente 
femininos sejam geralmente menos desejáveis em nível social. 
(SCHNEIDER, 2000, p. 123) 

 

Nessa perspectiva, não se adaptar aos padrões adotados como normais pela 

sociedade torna Elísia mais uma vítima da repressão. Isolada pelas pessoas à sua 

volta, ela carrega consigo uma visibilidade silenciada enquanto um ser existencial, 

sedento de atenção. Este silenciamento ocorre quando Elísia, ao se perceber 

esquecida entre os irmãos, começa a lidar com o abandono e se acostumar com ele, 

tornando sua vida um processo contínuo de solidão. Destarte, o silêncio, nesse 

caso, se torna um vazio que é consequência da gradual desistência de Elísia em 

fazer parte de uma realidade que a esqueceu. 

Durante a narrativa, podemos perceber que o tempo acontece de maneira 

rápida, a personagem passa da infância à velhice durante o conto, encontrando na 

dor uma forma de se sentir viva, de se auto perceber, se sentir humana, procurando 

perceber dentro de si algo que os outros não dão valor. Nesse processo de 

construção de si, as únicas companhias da personagem eram os objetos com que 

brincava: 

 

Novos ciclos eram criados para a menina brincar de madrugada, 
todos dormindo. Outras feridas, outras crostas, outro pus, outro 
catarro, outra enurese, mais bonecas e outros gibis. Capitão Marvel, 
me ajude. Batman sobrevoava a menina aflita. Elísia se entregava ao 
abandono. (LIMEIRA, 2003, p. 21). 
 
 

Nesse sentido, o apego de Elísia aos seus gibis pode representar uma forma 

que ela encontrou para obter uma fuga de si mesma; pois, no mundo das revistas 

em quadrinho, os heróis são reconhecidos, o que não acontecia com ela, em seu 

mundo real. Outro fato que é importante ressaltarmos é que esses objetos podem 

representar a reiteração da personagem com sua infância. É como se ela 

continuasse eternamente presa à infância.  
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Outra forma de fuga que pode ser considerada no texto é a loucura, já que a 

personagem, ao final da narrativa, é internada em um hospital psiquiátrico. Para 

Schneider (2000, p.123), a loucura feminina ―poderia representar uma fragilidade 

emocional, imobilidade ou incapacidade por parte de um sujeito feminino 

desestruturado‖. É exatamente o que acontece com Elísia, que vive em um ambiente 

desarranjado, pois ―passava despercebida de carinhos, afagos, atenções, 

acostumou-se, assim, a pensar e fazer, brincar e sofrer, sozinha‖ (LIMEIRA, 2003, p. 

21); confirmando, assim, o abandono e constante busca de Elísia por aquilo que lhe 

era ausente.  

No decorrer do texto, a personagem, mesmo que involuntariamente, encontra 

nas suas distrações formas de resistência, utilizando-as como uma válvula de 

escape contra a carência sentida pelo vazio do Outro. Essa resistência da 

personagem pode ser percebida quando ocorre um distanciamento da realidade 

para poder enxergar a si mesma: 

 

Viciara-se ao abandono dentro de si. Tinha o prazer das 
excrescências. Experimentava o gosto do catarro em todas as 
nuances. Conhecia o cheiro da urina nos seus detalhes. Distraía-se 
em sentir o pus escapando dos ouvidos, um odor de defunto passado 
do tempo. (LIMEIRA, 2003, p. 21) 
 
 

 A desconexão da personagem com a realidade faz com que ela desenvolva 

toda uma aptidão para perceber aquilo que pareceria ser repugnante para as 

pessoas ao seu redor, mas que para ela se tornam essencialmente importantes para 

compor sua identidade. Dessa forma, tais pensamentos da personagem podem 

traduzir também um comportamento sexual dito inadequado que se faz presente 

nela. Ou seja, o contato com os líquidos e excrementos do próprio corpo são 

manifestações das formas de intensidade da dor e dos prazeres sentidos por ela em 

suas atitudes.  

Todas as tentativas de contato de Elísia com o real eram por meio da dor, um 

conflito eu/mundo que extrapolava os limites corporais da personagem. No que diz 

respeito ao corpo de Elísia, podemos perceber que era indiferente a dor, que, muitas 

vezes, se torna prazerosa; nele, a personagem descarregava todos os conflitos 

emocionais e frustrações impostas a ela desde sua infância pelo seu meio social.  
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Quando a personagem prioriza chamar atenção, além de afirmar sua 

consciência com o que faz (pancadarias, violências), deixa de se importar com 

saúde do próprio corpo, numa tentativa infeliz de manipular a atenção dos seres a 

sua volta. Nessa perspectiva, Elódia Xavier (2007), ao falar sobre categorias de 

corporalidade, define essas características do que chama de ―corpo degradado‖. 

Para ela, este corpo pode ser definido como aquele que é destruído por atos e 

pensamentos de desvalorização consigo mesma. 

Na personagem em análise isso pode ser compreendido quando Elísia se 

percebe inserida em um espaço degradado, que é resultado das próprias atitudes de 

descaso da personagem: ―um odor de defunto passado do tempo‖ (LIMEIRA, 2003, 

p. 21). É como se a ausência das estruturas de sustentação (família) transformasse 

Elísia em um ser mecanizado: ―outras feridas, outras crostas, outro pus, outro 

catarro, mais bonecas e outros gibis‖ (LIMEIRA, 2003, p. 22). Como já destacamos, 

essa atitudes são tentativas de superar, ou ao menos minimizar, os traumas 

exercidos pela sociedade que a esquecia.  

É notório que o corpo, assim como afirma Elizabeth Grosz (2000, p.84), é ―um 

lugar de inscrições, produções ou constituições sociais, políticas, culturais e 

geográficas‖. Nesse sentido, o corpo de Elísia representava um meio pelo qual ela 

projetava suas aflições em relação ao social e às suas subjetividades diante do 

mundo. As marcas e expressões corporais nela refletidas trazem as marcas do 

contexto de vida a qual a jovem pertencia.  

A invisibilidade do corpo de Elísia para os outros limitava suas percepções e 

ligações com o real. Esse desapego ao corpo pode ser percebido quando o narrador 

afirma que, mesmo distante de todos os indivíduos, com os quais a personagem 

convivia, e apesar de todas as suas feridas, do corpo desgastado e dilacerado, ela 

ainda continua a obter suas sensações e prazeres da alma em seu abandono: 

―Elísia se entregava ao abandono, sem Batman e sem capitão Marvel. Um dia, ela 

se aprofundou tanto na impiedade de poço que não retornou mais‖ (LIMEIRA, 2003, 

p. 22). Nesse sentido, notamos que a personagem chega à total decadência de si, 

ao se perceber completamente sozinha, sem conexão até com o que tinha 

inventado, perdendo-se em meio à insanidade.  

Ao final da narrativa, a personagem é internada em um hospital psiquiátrico. 

Lá, continua sendo imperceptível: ―Ela é uma dentre as numerosas pacientes do 

pavilhão 5, nem das mais novas, nem das mais antigas. Do meio. Despercebida, é 
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livre para se imaginar, pensar e brincar‖ (LIMEIRA, 2003, p. 22).  Mesmo entre 

espaços e indivíduos diferentes, Elísia continua presa nos ciclos que criou. 

Despreocupada com a realidade, aprendeu a lidar com o ausente e ignorar o mundo 

que durante toda a sua vida a ignorava, pois é como se não pertencesse a ele, 

representando, assim, sua frustração e desistência, do mundo e de si mesma. 

Com relação à segunda personagem elencada para este tópico, Carolina, do 

conto ―Mão, Antebraço, Braço‖, destacamos que a narrativa apresenta discussões 

que abarcam temas como sexualidade, regras socias e solidão. 

O narrador, inicialmente, nos apresenta uma personagem construída em meio 

a regras que são estabelecidas desde o ambiente doméstico (pela mãe), até no 

ambiente escolar (pelas freiras): 

 

Carolina, acorde. São seis horas. Você vai se atrasar para a escola. 
Ande, vá tomar banho e trocar de roupa. Carolina acordava de 
mansinho, sem barulho. O lençol suado, a calcinha úmida. Tinha 
sonhado de novo com o homem do hálito ativo, homem de 
respiração ofegante, acelerada, se quedava de olhos cerrados, 
pensando. Meu Deus. (LIMEIRA, 2003, p. 27). 
 
 

A escola aparece na narrativa como aquele elemento que tenta limitar os 

sujeitos. Para Guacira Lopes Louro (1997, p. 58) ―A escola delimita espaços. 

Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) 

fazer, ela separa e institui‖. Em concordância com isto, é relevenate notar que, por 

viver em um ambiente submerso em regras, mas com uma imensa vontade de 

vivenciar todos os sentidos e prazeres que pulsa em seu interior, a personagem foge 

dos limites estipulados e cria métodos pelos quais consegue ter contato com seu 

gozo, mesmo que seja apenas em seus sonhos.  

Os sonhos de Carol, como é chamada pelo narrador, são descritos ao londo 

do conto. Acordada, ela sempre carregava e sentia em seu corpo as sensações do 

homem com o qual sonhava: ―O lençol suado, a calcinha úmida. Tinha sonhado de 

novo com o homem do hálito ativo, homem de respiração ofegante, acelerada, olhos 

de bicho.‖ (LIMEIRA, 2003, p. 27). As reflexões obtidas pela personagem durente 

seus devanios e as consequências deles em seu corpo deixavam a personagem 

ainda mais radical quanto às regras que lhe eram estabelecidas. Na escola, a jovem 

deseja encontrar algo que seja semelhante ao que sente, mas é limitada por todas 

as regras de uma instituição católica. Símbolo máximo desse espaço 
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institucionalizado, as aulas de biologia ministradas pela freira pareciam não 

corresponder àquilo que Carolina tinha dentro de si: 

 

A freira que ensinava Biologia tinha os lábios carnudos, um leve 
assoviar entre os dentes de plástico, a prótese azulada. O hábito era 
branco com cheiro de sabão neutro, cheiro de nada. O corpo humano 
tem três partes. A cabeça, o tronco, os membros. O corpo humano 
da freira exalava um odor de anjo, odor de coisa nenhuma. Carol 
pensava no seu corpo desumano. Sentia a calcinha úmida ligada ao 
tronco. (LIMEIRA, 2003, p. 27). 
 
 

 Nesses termos, observamos que a solidão de Carolina é percebida quando o 

contato com o Outro (a freira) não se torna significativo: ―cheiro de nada [...], odor de 

coisa nenhuma‖ (LIMEIRA, 2003, p. 27).  No caso desta personagem, a solidão não 

se dá pela ausência/falta de percepção do Outro como ocorre com a personagem 

anterior, Elísia. O isolamento de Carolina dá-se através do sentimento de não se 

reconhecer diante do Outro, ou seja, a través do não pertencimento à ordem social. 

Posto isso, podemos observar que a personagem não se identifica com o 

ambiente da escola e que suas percepções eram diferentes daquele lugar. Ainda, 

seu corpo também não correspondia às estruturas dos corpos das professoras com 

―odor de anjo‖. O cheiro que as freiras exalavam era diferente daquele, sentido por 

Carol, quando pensava no homem com o qual ela sonhava. No dizer do narrador: 

 

O corpo de Carol parecia que não existia em livros de Biologia. Nem 
nos  exemplos citados pela freira nas aulas asseadas. Os membros 
são as pernas e os braços.  A cabeça é a cabeça. A ilustração do 
livro era uma forma humana, cabeça, tronco, membros, mais nada. O 
tronco de Carol era ácido, a calcinha áspera colada e úmida.  
(LIMEIRA, 2003, p. 27). 
 
 

O corpo da personagem é citado durante toda narrativa como objeto sexual, 

―desumano‖. Este fato pode nos remeter à ideia que a sociedade criou para a 

sexualidade feminina, de que vivenciar os prazeres se torna algo errado. Todavia, 

desde muito tempo, principalmente durante a década de 70, que as mulheres 

reividicaram o direito de obter o prazer do próprio corpo. No tocante à literatura, 

autoras, como Gilka Machado (1893-1980), por exemplo dentro do contexto do 

Brasil, inciaram essa missão de quebrar com os interditos sociais ao falar e escrever 

sobre a sexualidade feminina (cf. XAVIER, 2007).   
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Em condorância com isso, a autora Dôra Limeira constrói, em sua narrativa, 

perfis de personagens dependentes do prazer que é resgatado em suas memórias. 

Um exemplo disso é Carolina, que só pode vivenciar seus prazeres quando dorme, 

por meio das representações do seu subconsciente.  

Destarte, a personagem, ao sentir-se limitada em suas percepções e 

sentimentos, sente que a estrutura do seu corpo não faz parte da fragmentação 

explicada nos livros utilizados nas aulas (―cabeça, tronco e membros‖). Ou seja, o 

corpo de Carolina ia muito mais além. ―Mão, antebraço, braço‖: Um membro 

vibrando em harmonia com todos os outros com um só objetivo, viver o prazer. 

Elódia Xavier, ao comentar sobre o corpo erotizado, afirma que: Trata-se de um 

corpo que vive a sua sensualidade plenamente e que busca usufruir desse prazer, 

passando ao leitor, através de um discurso pleno em sensações, a vivência de uma 

experiência erótica.  (XAVIER, 2007, p. 157). 

Na narrativa, a intensificação das sensações eróticas ocorrem não só nos 

sonhos de Carolina, mas também enquanto realiza suas atividades: ―Desenhar as 

partes principais do braço. Mão, antebraço, braço. Os dedos da menina passeavam 

sob o lençol suado. O peito arquejava a cada lembrança do sonho‖ (LIMEIRA, 2003, 

p. 28). A linguagem erótica utilizada é perceptível durante todo o texto, quando a 

narrativa chama atenção para o modo como o desejo se materializa nas descrições: 

―a calcinha colada e úmida‖, ―lençol suado‖, ―tronco latejando‖, ―seios doídos, em 

botão‖, ―uma sensação de ardor‖, ―dor lancinante‖, ―todos os dedos brincando com a 

dor‖ (LIMEIRA, 2003, p. 27-29). Tais marcações eróticas são importantes, uma vez 

que elas confirmam as manifestações de desejo da personagem, bem como a 

plenitude do seu corpo. 

Diante de todas essas circunstâncias, Carolina começa impor obstáculos à 

sua ida à escola, como uma forma de reinvidicar o direito e o lugar do seu praze. 

Desse modo, ir a um lugar como a escola seria aceitar a negação do gozo e a prisão 

da libido, que só eram acessíveis nos seus sonhos: ―Carolina, acorde. Olhe a hora. 

Vai chegar atrasada na escola. A menina olhava com olhos fechados. Não posso ir. 

Não posso. Não quero ir‖. (LIMEIRA, 2003, p. 28). O discurso questionador e radical 

da personagem é representado a todo tempo durante a narrativa; assim, o fato dela 

não querer ir à escola traduz a vontade sentida por Carolina de não seguir as regras 

e transgredir.  
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Na narrativa, o conflito é condensado a partir do momento em que Carolina 

sente seus desejos rugirem dentro de si, presos às regras impostas ao seu redor, 

como um homem/fera preso em uma jaula prestes a fugir, para alcançar/saciar sua 

fome de prazer: 

 

O homem que aparecia nos sonhos tinha olhos de fera. Os olhos 
tinham garras, unhas afiadas. Seu respirar lembrava um rugido 
surdo, insinuante. Carolina Carolina Carol Car. O homem brincava 
com o nome da menina, sussurrando. As garras e unhas do olhar 
cravando no seu corpo. Nas mãos, no antebraço, no braço, na ferida. 
As garras cravando nos botões da blusa, nos botões dos seios. 
(LIMEIRA, 2003, p. 28) 

  
 

É interessante observar que o ato sexual de Carolina não é efetivado, pois 

sua realização sexual acontece apenas no imaginário dela. Nesse sentido, o 

homem, que é seu objeto de desejo, parece ser apenas uma criação do 

subconsicente de Carol que, enquanto dormia, se masturbava com seus membros 

superiores:  

 

O homem farejava-lhe o corpo de longe. A menina se esgueirava 
para perto. Mais perto. Carolina sentiu uma dor lancinante nos 
botões úmidos dos seios. Os dedos, os antededos, o dedo maior de 
todos, o dedo mindinho, falanges, falangetas e falanginhas, todos os 
dedos brincando com a dor. (LIMEIRA, 2003, p. 29). 
 
 

  

Em face disso, George Bataille (1978, p. 20) argumenta que ―o erotismo  é um 

aspecto da vida interior do homem, [...] é na consciência do homem aquilo que põe 

nele o ser em questão‖. Nesse sentido, o ser erótico passa a existir sem limites em 

sua interioridade, e, desse mdo, Carolina começa a observar sua existência no 

interior da sua imaginação, para que, depois de cometido o interdito (sentir prazer), 

ela use a descoberta da sua sexualidade como um dispositivo de poder na busca do 

prazer pleno, bem como uma forma de transgressão da ordem social. 

Assim sendo, a erotização do corpo da personagem torna-se evidente ao final 

da narrativa, quando o narrador aponta o fato de Carolina lidar com a dor de maneira 

prazerosa, ficando perceptícivel que o corpo dela interagia a todo momento com 

aquilo que sonhava. Nesse processo de erotização atraves do sonho, a 
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sensibilidade do tato com os dedos, neste caso, traduz os atos de masturbação 

realizados pela personagem na busca pela plenitude do prazer. 

Posto isso, e entendendo que é negado à personagem o prazer vivido na 

realidade, Caroline reinvidica a sua liberdade e abandona a escola: ―Nunca mais a 

menina foi à escola. Nunca mais‖ (LIMEIRA, 2003, p. 29). Deixar a escola foi a 

forma, mesmo que radical, que ela encontrou para lutar pelo direito à liberdade de 

viver na realidade aquilo que só existia e estava expresso em sua imaginação. 

Ademais, a fuga da escola neste conto pode ser interpretada como uma saída dos 

domínios sociais, demonstrando que a personagem desejava viver sua interioridade. 

Face a todos os sentidos já mencionados a partir da estrutura de ambas as 

personagens, percebemos que Elísia e Carolina são representadas constantemente 

pelas pelas suas condições e características externas. No caso de Elísia, ―engordara 

muito. O corpo fazia dobras‖ (LIMEIRA, 2003, p. 21), a apresentação da 

personagem é feita para o leitor de forma que ela carrega em si feridas e odores 

daquilo que é externo tanto no corpo dela, quanto ao espaço em que ela está 

inserida. Carolina, com seu ―corpo desumano‖ (LIMEIRA, 2003, p.27), tem exposto 

durante a narrativa seu corpo, feridas e consequenciâs provocadas pelo prazer em 

si própria. Todavia, é relevante observamos que não é apenas na exterioridade que 

se encontra a identidade das personages. As duas desejavam ser reconhecidas a 

partir das próprias percepções que sentiam e não daquilo que a sociedade 

programava para elas. 

Por fim, percebemos que a percepção das personagens acerca de suas 

identidades ocorre, incialmente, a partir do espaço em que elas estão inseridas; a 

primeira ao se perceber sozinha, enquanto mulher, no meio de seus 10 irmãos, e a 

segunda quando acredita ser insignificante a sua presença no ambiente escolar, no 

qual não conseguia se adequar às normas estabelecidas pelo ambinte religioso. 

Diante desses conflitos, os sentimentos de abandono e, consequentemente, de 

solidão são intensificados no interior das personagens, abrindo caminhos para a 

percepção completa de si mesmas através do seus próprios corpos. Essas 

caracteríscas das duas personagens nos permite aproximar as duas. Assim, fica 

para o leitor desses textos que ambas as personagens percebecem a necessidade 

de ampliar suas sensações, mesmo diante de ambientes que as limitavam, 

ressignificando a dor e o abandono, pela vivência de seus prazeres e de suas 

identidades. 
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3.2 Do frágil ao erótico: O mesmo desejo através de diferentes perpectivas  

 

Além de significar o estado daqueles que se sentem ou estão sozinhos, como 

mencionamos anteriormente, a solidão também pode representar características 

negativas e incertas quando se refere a não satisfação com os relacionamentos de 

si com o outro. De acordo com José Vilian Mangueira, 

 

Numa perspectiva social, a solidão é vista como um estado voluntário 
ou imposto pelas condições a que um sujeito está atrelado diante de 
uma relação com a alteridade. Falar em solidão requer, nesta 
perspectiva, uma análise das ligações entre um sujeito e o (os) 
outro(s). (MANGUEIRA, 2012, p. 76).  
 
 

Levando-se em conta o que é apontado na citação anterior, os dois contos em 

estudo neste tópico representam personagens que vivenciam o sentimento da 

solidão, numa perspectiva social. Com base nessa afirmativa, a análise que faremos 

aqui levará em conta o modo como as protagonistas da narrativa constroem suas 

percepções do outro e de si mesmas.  

Reproduzindo um padrão histórico,  a sociedade exigia sempre que o homem 

obtivesse mais dinheiro do que a mulher. Indo na contra mão desse pensamento, 

tendo como base a próxima personagem feminina a ser a analisada, observaremos 

que os papeis podem se inverter quando falamos sobre as relações de gênero na 

contemporaneidade.  

A personagem a ser abordada, nomeada de Iranília, encontra-se presente no 

conto mais extenso do livro Arquitetura de um abandono. Em ―Ritual de Solidão‖ é 

notório a condição de submissão da personagem feminina, que renuncia sua própria 

identidade pela idealização do objeto amado, na esperança que ele preencha o 

vazio que lhe é aparente.  

Conforme acompanharemos, a narrativa apresenta a história de uma 

professora de Literatura Brasileira, de origem humilde, mas que aos poucos vai 

conseguindo conquistar aquilo que almeja na vida, porém existe algo que ela não 

consegue alcançar: um amor. No dizer do narrador: 
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Iranília é professora de Literatura Brasileira num colégio público 
estadual. Formara-se com sacrifício. Quando ainda estudante de 
faculdade, dera aulas em colégios particulares de terceira categoria. 
Os diretores a exploravam por causa da condição de estudante, ela 
era muito jovem. A essa época morava na casa dos pais. Ganhava 
pouco, o suficiente para comprar cigarros, batom, bijuterias de 
camelô, discos. Comprava também, nas quatro festas do ano, suas 
roupas íntimas e algum traje comemorativo. (LIMEIRA, 2003, p. 77). 
 
 

 Gradualmente, a personagem foi ganhando sua autonomia e construindo sua 

identidade, tanto no emprego quanto na vida pessoal. Mas é a partir do momento em 

que Iranília consegue obter independência que a sociedade tenta exercer certa 

influência sobre ela:  

 

Mora sozinha num apartamento modesto, de pequenas dimensões, 
num bairro de classe media remediada. Residencial ―Estrela 
Brilhante‖. Ninguém explica porque Iranília, solteirona com algum 
encanto e inteligência, com anel e linguajar performático, tenha 
ficado sozinha ao longo da vida. Não há lenda, ficção ou 
documentação comprobatória que explique o fato da solidão e do 
desamparo. (LIMEIRA, 2003, p. 78).  
 

 
 Essas reflexões vão dando à personagem um formato solitário e carente, 

culminando no seu desejo de ter alguém para compartilhar seus momentos. É a 

partir de então que outro personagem surge na narrativa. Nas palavras do narrador: 

―um poeta de talento duvidoso, pálido de fome, carente de atenções. Faltam-lhe os 

dentes caninos superiores. O poeta ri comprimindo os lábios, na tentativa de 

disfarçar‖ (LIMEIRA, 2003, p. 78). Do que é apresentado nessa citação, entende-se 

que a condição do poeta já é exposta como alguém que precisa de ajuda.  

 Ao ver a situação do poeta, Iranília se compadece: ―acerca-se dele, solícita‖ 

(LIMEIRA, 2003, p.78). Desse momento em diante, inicia-se um processo de 

dominação da personagem masculina sobre a feminina: 

 

Trocaram confidências, ela fala sobre o sacrifício para chegar à 
universidade e alcançar o nível de Mestra em Literatura Brasileira, 
fala sobre sua aprovação no concurso do Estado. O poeta despeja 
em cima da moça sua trajetória de rapaz injustiçado pela vida, 
demitido injustamente do emprego. E se explica acerca das humildes 
pretensões de poeta. As feições da moça são de compaixão, olhares 
iranilianos. (LIMEIRA, 2003, p. 79). 
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 É interessante registrar as reflexões acerca do olhar da personagem feminina 

que é citado por toda a narrativa. Na visão do masculino, esses olhares representam 

uma fonte de compaixão, da qual o poeta poderia beber e sempre teria a garantia de 

seus desejos realizados. No jogo de poder que a relação dos dois personagens cria, 

Iranília calava o próprio desejo para se adequar às vontades do poeta, numa relação 

de grande dominação deste sobre aquela.  

 Em casos como este, assim como confirma Pierre Bourdieu (2015), é comum 

que a sociedade procure acusar a mulher, ao dizer que ela é quem se torna 

acessível à submissão do homem. Todavia, 

 

[...] é preciso assinalar não só que as tendências à ―submissão‖, 
dadas por vezes como pretexto para ―culpar a vítima‖, são 
resultantes das estruturas objetivas, como também que essas 
estruturas só devem sua eficácia aos mecanismos que elas 
desencadeiam e que contribuem para sua reprodução. O poder 
simbólico não pode exercer sem a colaboração dos que lhe são 
subordinados e que só se subordinam a ele porque o constroem o 
poder. (BOURDIEU, 2015, p. 52) (grifo do autor). 
 

  Nessa perspectiva, é relevante observar que é por meio das diferenças 

impostas pelas estruturas e construções sociais que esse poder de dominação é 

expandido em sociedade. Certamente que a dominação exercida, no conto em 

análise, ocorre a partir da construção de que a mulher é sempre mais frágil e, por 

isso, se torna mais acessível à reprodução da dominação masculina. Nesse sentido, 

ao destacar o modo como a dominação exercida pelo poeta ocorre, o conto mostra 

que ela se caracteriza como uma ação que se dá de maneira gradual. Inicialmente, o 

processo de dominação surge pelo interesse ao saber da carreira profissional dela, 

depois por perceber o quanto Iranília se encontrava frágil e desprotegida.  

 Outro aspecto importante a ser analisado é a submissão de Iranília, que é vista 

pelo poeta desde o início como algo natural, uma vez que, ele já tinha realizado esse 

―ritual de solidão‖ com outras pessoas. Nesse sentido, Elódia Xavier (2007) ao 

estudar os caminhos que conduzem definições para o corpo feminino, estrutura 

argumentos sobre o ―Corpo imobilizado‖, e nos mostra como a sociedade pode 

contribuir para a naturalização da dominação masculina. Neste conto, a sociedade é 

representada pelo poeta que impõe certas injunções sobre Iranília que, às vezes, 

demonstra algumas reações e, outras vezes, imobilizada pela ideia de acabar com a 

solidão, aceita tudo por compaixão: 
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O rapaz, dissimulado, percebe o envolvimento da moça solteirona. E 
acentua as palavras em tons minguantes, lacrimejados. Iranília, 
meus óculos quebraram, oh meu Deus, foi acidentalmente. E agora, 
que vou fazer? Os olhos são meus instrumentos de trabalho, Iranília. 
Estou com dificuldades de ler. Como posso fazer poemas? E, 
capcioso: não tenho dinheiro agora para comprar outras lentes, a não 
ser que saia o adjutório da prefeitura. A moça se desdobra. Num 
passe de mágica, o poeta vê o mundo mais claro, armação e lentes 
novas, a moça feliz de ter ajudado. Poeta, estou comovida, porque 
sei que quando você olhar para o mundo se lembrará de mim. 
(LIMEIRA, 2003, p.79) 
 
Nem Deus sabe explicar porque no dia seguinte o poeta aparece 
diante de Iranília exibindo armação de óculos e lentes mais bonitas 
do que o presenta que dera. Iranília pede explicações e ouve apenas 
uma resposta vaga. Meu irmão mandou de Brasília. Naquele 
momento, o poeta lhe dedica um beijo e lhe faz um poema de 
desagravo. Iranília recompõe dos beiços que ameaçam chorar. E 
retoma seus ares cheios de Literatura Brasileira. (LIMEIRA, 2003, p. 
79). 

  

 Como fica evidente nos trechos citados, o poeta utiliza da bondade de Iranília 

para dominá-la e persuadi-la, para que ela realize todos os desejos que ele próprio 

não conseguiria realizar por apresentar uma condição financeira inferior. 

Coincidentemente, na outra semana o poeta surge com óculos novos, sem dar 

nenhuma explicação a Iranília. O sentimento de compaixão e de bondade da 

personagem feminina parece ser o combustível para a luxúria do poeta, que ocupa 

uma posição de inferioridade diante da situação, para dissimular suas atitudes 

sorrateiras de exploração da professora e atingir seu objetivo: os óculos novos. 

Surge então a próxima dificuldade apresentada pelo poeta:  

 

Um dia, à tardinha, o poeta chega à casa de Iranília mais pálido do 
que de costume. Iranília, hoje é meu aniversário, e eu não tomei ao 
menos o café da manhã; fiquei até agora... que horas são? E olha o 
relógio da parede. Cinco horas. Fiquei até agora na fila dos 
remediados da prefeitura e não consegui receber o adjutório cultural. 
Ah... Mais um deslumbramento da moça. Arroz, macarrão carne 
moída, salada de verdura, torradas, bolo inglês, suco, chocolate. 
Como nas histórias de fada, o poeta sorrir, barriga cheia, farto, 
satisfeito.  (LIMEIRA, 2003, p. 79-80). 

 
 

 É relevante observarmos o discurso vitimado que o poeta traz. Inicialmente, ele 

reclama por ser seu aniversário e não ter como se alimentar, depois relata e 



76 
 

demonstra cansaço pela espera em filas. Finalmente, utiliza de todos os métodos 

para despertar o deslumbre e prender a atenção de Iranília: 

 

Alguns dias depois, ela abre a porta de casa e o encontra sentado no 
meio fio da calçada. A fronte apoiada nas mãos lívidas, o rosto 
marejante de mal sentir. Estou doente, Iranília, vou morrer. Num 
piscar de olhos e cheios de compaixão, aparecem o transporte, o 
médico, a enfermeira, os remédios. Em poucos dias, a 
convalescença. A lividez amarelo-esverdeada abandona o poeta, ele 
retoma sua palidez de costume e se recompõe. A moça acompanha 
a transformação, satisfeita. Ela esquece o presente rejeitado e 
esquece as dificuldades que tivera para comprá-lo. Os olhos do 
poeta são de súplicas, olhos de pedinte. (LIMEIRA, 2003, p. 80).  

  
 

 As transformações físicas da personagem masculina são nítidas durante a 

narrativa. Usando da dominação, que exerce sobre Iranília, o poeta vai conseguindo 

se reerguer para na vida, ao passo que a personagem feminina tenta esquecer as 

dificuldades que vão surgindo à medida que ela cede ao poeta exige dela.  

 Destacando outra parte da narrativa, temos mais uma vez atitudes persuasivas 

da personagem masculina sobre Iranília. O poeta cria todo um ambiente de 

destruição e miséria de sua vida para colher a compaixão e o carinho da 

personagem: 

 

Iranília, preciso lançar um livro, já tenho muita coisa escrita, me 
ajude, Iranília. Ela enche os olhos de compaixão e de água salgada. 
O carinho salta-lhe do olhar. De repente, como num filme de Disney, 
abrem-se as portas de um amplo recinto nobre e entram os 
convidados. Todos os convidados são representativos da inteligenzia 
literária da província. Iranília conseguira espaço na imprensa local 
para uma foto do poeta e a divulgação do evento. Uma mesa solene 
forrada, uma fina tolha exibindo um arranjo de flores ao lado da pilha 
de livros. (LIMEIRA, 2003, p. 80). 
 
Emocionada, Iranília pronuncia o discurso de apresentação do livro e 
capricha em alguns ss: Essste livro hoje apresentado aos 
senhoresss, é de um poeta ainda obssscuro, masss de grande 
potencial. Asss poesiasss que osss senhoresss terão oportunidade 
de ler aborrrrdam sobretudo o tema da solidão e dasss angústiasss 
humanasss. [...] A edição modesta barateia o preço de cada 
exemplar. Dez reais. Mas poucos se interessam em comprar livros. 
Mesmo assim, o poeta ri sem os dentes caninos, retesando os beiços 
finos, apenas os dentes incisivos à mostra. Iranília tem os olhos 
brilhantes e, para ela, a solidão está terminada. (LIMEIRA, 2003, p. 
81-82) (grifos nossos). 

 



77 
 

  A dedicação exercida da personagem feminina pelo poeta traz à tona as 

discussões sobre as questões de gênero, bem como sobre a submissão feminina. O 

poeta utiliza da condição de fragilidade emocional de Iranília para fragmentar a 

identidade dela, tornando-a um ser dependente da sua atenção.  Diante disso, 

Iranília fica envolvida e limitada aos sentimentos do poeta. Para ela, era apenas uma 

questão de resolver o problema da sua solidão, enxergando no poeta um indivíduo 

amoroso, de integridade e solidez, capaz de moldá-la aos padrões de seu contexto 

social ou grupo ao qual queria pertencer. 

 É importante observamos que a relação construída pelas personagens se 

apresenta diferente para ambos: enquanto para Iranília a relação é algo mais ligado 

ao amor, ao sexual; para o poeta, ela é vista como mais uma oportunidade de usar 

da boa vontade de alguém, através de processos de dominação e sujeição, sem que 

haja indícios de interesse sexualizado ou emocional, o que prevalece é o sentido 

material. Destarte, a dominação do poeta ocorre pela fragilidade dela de não 

perceber o modo como ela é explorada financeiramente.  

 Ademais, é interessante observarmos o quanto a personagem feminina se 

torna dependente do poeta, suas ações e pensamentos se tornam totalmente 

direcionados para ele, tanto que os poucos cuidados que Iranília tinha consigo 

mesma são esquecidos, para que ela desse mais atenção a ele e este se sentisse 

feliz: 

 

O poeta sorri, barriga cheia, farto, satisfeito. Abre os manuscritos e 
exibe seus poemas, suas mediocridades e sua falta de talento sobre 
a mesa. A moça elogia, promete-lhe resenha sobre as poesias, 
promete publicação em jornal literário local. Sem perceber, a moça, 
tão direita, faz com o poeta medíocre o jogo da pusilanimidade. 
(LIMEIRA, 2003, p. 80).  
 
 

 Sem coragem sequer de exteriorizar a verdade sobre os poemas do poeta, 

Iranília disfarça a má qualidade dos textos para não correr o risco de magoá-lo. 

Nessa perspectiva, Iranília já não se percebe como antes de conhecer o poeta, pois, 

para ele, tudo é arranjado e resolvido rapidamente por ela, enquanto ela luta para 

estar presente e assumir a posição daquela que sempre estará à disposição dele: 

 

A moça percebe que está se urinando, sente a bexiga cheia e 
excitada. Precisa ir ao sanitário, é urgente. Enquanto se desvencilha 
da calcinha, ela recorda: tenho que me apressar, o poeta espera 
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minha carona. Ele, desvalido, não tem automóvel, percorre a vida de 
ônibus, ido e vindo. [...]. Rapidamente, sem mais delongas nem 
papéis higiênicos, ela se veste, arruma levemente o cabelo, investiga 
os olhos, meu Deus, que cara horrorosa, estou cansada, suada. Na 
saída, agarra a sacola com as quinquilharias do evento, cinzeiros, 
toalha, arranjo de flores, o tapete. A sacola pesa de mediocridades, 
de coisas vãs, o poeta lhe pesa nos ombros. [...]. Ela grita com o 
olhar: Onde está o poeta? O poeta já saiu com uma turma, não 
deixou recado, os vigilantes balbuciam com os olhares. Era verdade. 
Naquele momento, Iranília sente uma dor insossa nos pés, o sapato 
novo apertado. Iria para casa sozinha, a maquilagem derretendo no 
suor e nas lágrimas. (LIMEIRA, 2003, p. 82-83). 
 

 Mesmo no momento mais íntimo, a personagem feminina não consegue se 

concentrar nela mesma, tem os pensamentos ligados ao poeta. Só quando se 

percebe sozinha, é que sente suas dores, tristezas e solidão. É como se o ciclo de 

dominação exercido pela personagem masculina tivesse se tornado parte da vida de 

Iranília, uma parte que havia preenchido aquilo que mais sentia falta: uma 

possibilidade amorosa. Todavia, compreendemos que essa relação só acontecia 

para ela, pois após conseguir alcançar seus objetivos com Iranília, o poeta some 

sem deixar sinais:  

 

Acontece que um dia, Iranília tem a notícia de que o poeta fora visto, 
muito pálido, almoçando, com a secretária particular de um executivo 
estadual. Ela, a secretária, pagava-lhe o almoço. Era uma coroa 
divorciada, com filhos já criados, perto de se aposentar. O mesmo 
deslumbramento, o mesmo desvelo, a mesma dedicação, a 
secretária do executivo estadual também enche os olhos dágua, 
comovida com as histórias do poeta. ―Hoje nem ao menos tomei café 
da manhã‖. E de novo a mesa farta, novos presentes de aniversário, 
novo lançamento de livro. Estou doente, vou morrer. Mais transporte, 
mais médico, mais enfermeira, remédios e a convalescença. O 
mesmo ritual de solidão. (LIMEIRA, 2003, p. 83-84). 

  

 A segunda vítima dos rituais de solidão do poeta é fisgada do mesmo modo 

como ocorreu com Iranília: de modo lento, mas sempre interesseiro. Após alcançar 

seu grande objetivo, o lançamento do seu livro de poesias, organizado com muito 

zelo por Iranília, o poeta a abandona e encontra outra mulher, dessa vez uma 

secretária divorciada. Nesse ponto da narrativa, podemos observar que a dominação 

exercida pelo poeta é um ciclo que é repetido sempre que ele encontra alguém frágil 

e disponível diante de sua comoção diante da vida. 

 Seguindo com os acontecimentos da narrativa, Iranília ao se deparar com o 

desamparo do poeta, se vê despida de esperanças diante da desilusão amorosa. Ao 
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buscar entender o que aconteceu em sua relação com o poeta, ela se volta a si, em 

uma tentativa de se reconhecer novamente e compreender o ainda restava dela 

após o abandono do amante: 

 

Uma noite, Iranília urra para dentro de si, engole lágrimas, comprime 
um buraco no estômago. Parece mais velha, assim, sem maquilagem. 
Ela reúne as partes fragmentadas, as mãos trêmulas, olhos 
vermelhos, ombros arqueados, abdômen afundado. Uma britadeira 
perfurando a alma. Consegue juntar os pedaços de perna, de braço, 
pedaços de cartilagens, estilhaços de fígado, pele e cabelos de sexo, 
restos de boca, frangalhos de cérebro. Iranília junta seus neurônios. 
Ela ainda é uma professora com mestrado em Literatura Brasileira, 
culta, viajada, portadora de conhecimentos gerais. (LIMEIRA, 2003, p. 
84) (grifos nossos). 
 
 

 O que a personagem imaginava ser uma relação segura e estável se mostra 

falha e vaga, uma vez que ela é abandonada pelo amando. Neste conto, a solidão é 

um fato que se torna perceptível desde o próprio título do conto até as ações finais 

de Iranília, anunciadas pelo narrador. A descrição do corpo totalmente fragmentado 

(veja parte destaca na citação), após a ida do poeta, reacende o sentimento de 

abandono que outrora foi esquecido quando o poeta surgiu.  

 Conforme acompanhamos a narrativa, compreendemos que após passar por 

todos os sentimentos de tristeza, descuido consigo mesma, solidão e abandono, 

Iranília reage e escreve uma carta ao poeta como uma forma de externar tudo o que 

estava preso dentro dela: 

 

Ao chegar em casa, adentra o ambiente depressivo de seu quarto e 
tira os sapatos. O contato com o piso frio adormece a dor dos pés. 
Não quer comer nada. Um copo de suco de laranja com gelo e 
pronto. A moça senta na cadeira do computador e, reunindo de novo 
seus pedaços interiores estilhaçados, clica no word, salvar como, 
formatar fonte, clica em outras formatações e inicia: ―Meu caro 
poeta, [...]. (LIMEIRA, 2003, p. 85) (grifos da autora). 
 

  

 Numa tentativa de se manter superior ao seu estado de solidão, a personagem 

tenta se reconstruir do trauma provocado pelo poeta. Nesta narrativa, o quarto pode 

ser entendido como um espaço de libertação, pois é nele que a personagem se 

reencontra consigo mesma quando tenta se reerguer. Decepcionada com a quebra 

de expectativas geradas pelo poeta, a personagem detalha na carta todos os 
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momentos e sacrifícios que fizera para atender de forma carinhosa às necessidades 

dele: 

 

Meu caro poeta, você falhou comigo muitas vezes, por pensamentos, 
palavras e atos. Nunca consegui entender os motivos das falhas por 
mais que tentasse. Os motivos transcendem meus limites de 
compreensão. Ao longo da minha vida tenho adentrado pessoas as 
mais controversas e incoerentes. Nesse processo, às vezes me 
machuco, me envergonho de mim mesma, quero sumir, tudo que 
consigo é esconder-me de mim. Uma dose de sonífero e adeus. De 
adeus em adeus, tenho levado minha vida. Mas, nada como um dia 
após o outro. Há sempre um amanhecer. São os amanheceres que 
têm me salvado. (LIMEIRA, 2003, p. 86). 

 

 Diante desse fato, a personagem feminina parece se despir de todas as 

máscaras que ela mesma utilizava para não enxergar os erros que o poeta tinha. Ao 

que parece, esse seu comportamento foi a maneira que Iranília encontrou de não 

aceitar a dura realidade e fugir, viver em uma posição distante daquela solitária e 

sofrida em que vivia, curando suas aflições através de remédios que a faziam 

dormir. Ao final do trecho, percebemos que mesmo diante do contexto negativo que 

a cercava, Iranília ainda permanece com esperanças de que tudo pode melhorar. E 

continua: 

 

Nesses três meses de convivência, houve momentos de mágoa, de 
incompreensão, de equívocos e disparates. Um dia, você me 
procurou quando passou mal num ônibus e eu levei você ao médico, 
lembra? Depois que você estava recuperado, fiquei atônita quando 
me disse que me procurava porque minha casa era o abrigo mais 
próximo. Nenhum gesto de agradecimento, nenhuma palavra de 
reconhecimento. (LIMEIRA, 2003, p. 87). 
 
Em vão procurei você em todos os cantos, recantos e desencantos 
da cidade, indaguei aos amigos. E nada. E ninguém. [...]. Cansada 
de procurar, e envergonhada, arreguei as mangas e fui ao local do 
evento com um caminhão de mudanças. Enfrentei estacionamentos 
cheios, proibições de estacionar em fila dupla e carrancas de 
guardas de trânsito. Uma chuva fina e irritadiça salpicava meus 
cabelos e enfeava minha maquilagem. Paguei o frete e enfiei a cara 
na lama, inibida de mim mesma. (LIMEIRA, 2003, p. 87-88). 

 

 No primeiro trecho, é nítida a revolta de Iranília ao se dar conta da verdadeira 

face do poeta, a desconstrução daquele que antes era amável e digno de 

compaixão, e agora se torna um ser ingrato e aproveitador. Durante todo o texto, 

esta é a primeira vez que a personagem questiona o poeta sobre seus atos, o que 

antes não fizera por medo de decepcioná-lo. No segundo, percebemos que a visão 
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de ser frágil é quebrada quando a personagem feminina enfrenta todas as 

dificuldades e irresponsabilidades deixadas pelo poeta, sozinha.   

 Ao final da narrativa, a identidade da personagem se torna inteira novamente. 

Ao citar a história da personagem do filme ―La Strada‖, Gelsomina, relembra que, 

assim como, Gelsomina que ―mergulhava nos poços mais profundos da vida. Mas 

aos poucos encontrava forças Deus sabe onde, e retornava à superfície de onde 

levantava vôo‖ (LIMEIRA, 2003, p. 85), ela também faria isso: 

 

[...] vou esperar o primeiro circo passar, vou me reerguer e sair 
dançando, acertando meus passos e meus olhos com os passos e 
olhos da multidão. Certamente estarei com o sorriso aberto, o mais 
aberto que alguém já sorriu no bairro onde moro. Quanto a você, 
espero que me pague o que deve, pelo menos financeiramente, já 
que os prejuízos emocionais são sem retorno. (LIMEIRA, 2003, p. 
88). 
 

   

 Descobrir a verdadeira face do poeta, em vez de causar um permanente 

estado solitário para Iranília, reforça a sua identidade enquanto mulher, 

externalizando seu eu, suas qualidades. Assim, a personagem, ao se distanciar do 

papel de mulher vitimada, esperado pela sociedade, após ser abandonada, assume 

uma postura de potencialidade construída gradualmente a partir de um discurso 

ameaçador: 

 

Lembro-me agora: A última pessoa que há algum tempo atrás, me 
usou e tentou me destruir para se promover, eu a destruí mais na 
frente, com a ajuda de amigos que até hoje são meus amigos. Faço 
questão de que você saiba disso.  
Seja feliz e adeus. 
Com os cumprimentos de 
Iranília (LIMEIRA, 2003, p. 88). 
 
 

  A tentativa de se tornar superior àquela situação torna Iranília mais dona de 

si, oportunizando um discurso de liderança em relação ao comportamento 

masculino, solidificando a ideia da sua identidade reconstruída. O recado deixado 

por ela ao poeta é uma tentativa de amedrontar o poeta e fazê-lo repensar sobre 

todo mal que a causou.  

   Por fim, vale registrar que o trauma que restou da idealização amorosa de 

Iranília com o poeta não foi construído apenas pelo abandono, ou por ter de volta a 
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solidão, mas também pelo sentimento de perda da ligação afetiva, na qual a 

personagem feminina confiava toda a garantia de realização da sua vida.  

Com relação o segundo texto analisado nessa parte do trabalho, entendemos 

que o que vem caracterizar a próxima personagem estudada são as conceituações 

sociais a partir do corpo feminino que emanam de pensamentos tortuosos através 

dos quais a mulher é vista de maneira sexualizada. Diante desse horizonte de pré-

conceitos sociais, a sexualidade feminina não sendo plena, muitas vezes, é restrita 

apenas ao casamento ou é anulada quando o ser feminino se apresenta sozinho. A 

personagem, que iremos analisar a partir de agora, vive momentos de plenitude de 

prazer, dentro de um ônibus lotado, a partir das sensações provocadas por um 

guarda noturno e por todo o espaço marcado de influências sociais e culturais: 

 

Já escurece. Letícia vem do trabalho, ansiosa por chegar em casa, 
tirar os sapatos, tomar um banho, vestir uma camiseta fresquinha. 
Comeria alguma coisa, e ainda alcançaria a novela das oito. No 
primeiro ônibus que chega, ela sobe atropelando pessoas, pacotes, 
meninos, e até sem querer bate nos óculos de um senhor mal 
humorado, que reage: filha da puta. Desculpe, Letícia tem pressa de 
chegar em casa. Entra no ônibus e procura se acomodar entre uma 
senhora magra com um tique nervoso na boca e um adolescente que 
carrega a bolsa escolar, um compasso gigante e uma folha enrolada 
de cartolina que se amarfanha, apesar dos cuidados. Uma moça 
gripada funga o nariz escorrendo, as bordas luzindo de secreção. 
Não importa. Vale tudo para chegar em casa. (LIMEIRA, 2003, p. 
67).  

 

Nomeada pelo narrador observador como Letícia, a personagem em análise 

está no conto intitulado ―Sem nada. É lei‖. A narrativa relata uma experiência erótica 

de uma jovem em meio as suas atividades cotidianas. Leticia, inicialmente, é 

moldada diante do cansaço e anseios de vencer na vida em todos os sentidos, do 

material ao amoroso, fato que acaba influenciando ainda mais nos seus prazeres e 

percepções. De início, o narrador relata os desejos da personagem, os quais 

representam o tempo todo um ser insatisfeito com os rumos atuais da vida, mas que 

sonha com um futuro melhor:  

 

Letícia sonha em ter um carro. Sonha um dia poder chegar em casa 
menos cansada, menos triste. Sonha em casar, ter filhos, sair de 
Mangabeira e morar na praia, como muitas das suas colegas tinham 
conseguido. Tem nível superior, espera com isso melhorar de 
situação. (LIMEIRA, 2003, p. 68).  
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 Assim, mesmo distante de conquistar tudo o que almeja, Letícia busca viver 

momentos que fazem parte do seu presente, sem se acomodar com sua condição 

atual e com toda a insegurança que o espaço da narrativa lhe fornece.  

O conto apresenta a construção de uma personagem observadora e reflexiva 

diante daquilo que vê e sente. Em decorrência disso, o primeiro aspecto que 

podemos analisar é o espaço em que ocorre toda a trama: o ônibus; este, por sua 

vez tinha destino Mangabeira II, no sentido ―Via Por Dentro‖ (LIMEIRA, 2003, p. 67). 

Com relação ao meio de transporte ônibus, sabemos que ele é conhecido 

culturalmente como um dos meios de transporte mais acessível. Essa característica 

primeira desse meio de locomoção não representava nem de longe aquilo que a 

personagem queria em sua vida. Todavia, este espaço contribui para as sensações 

erotizadas vivenciadas pela personagem por ser um ambiente pequeno, com muitas 

pessoas, o que permite o contato, mesmo que involuntariamente, dos passageiros. 

Os fatores sociais presentes nesse espaço são observados pela personagem que 

demonstra não se encaixar aquela vivência: 

 

Dentro do ônibus, Letícia viaja em seus pensamentos, não repara 
que um senhor guarda noturno – via-se pelo uniforme – se chega por 
trás dela, são tantos os empurrões, que não nota nada de diferente. 
Aos poucos, percebe a respiração do senhor junto a seus cabelos, 
descendo ao seu pescoço. Seu corpo reage, tenta se afastar, não 
consegue, tenta novamente, busca ficar junto do adolescente que 
carrega a bolsa escolar e a folha de cartolina, o moço lhe inspira 
confiança, lhe passa segurança em meio à promiscuidade dentro do 
ônibus. Num relance, o estudante lambe os próprios lábios com 
distraída lascívia e mergulha a língua nos olhos de Letícia. A língua 
do estudante mexe e atinge suas partes íntimas, seu corpo 
estremece e intumesce. Letícia munda a direção do olhar, e algo se 
agita dentro dela. Sente-se desamparada. (LIMEIRA, 2003, p. 68). 

 

Incomodada com o contado entre os corpos, Letícia estava cansada, 

fragilizada e perdida em seus pensamentos: um perfil de vítima perfeito para quem 

deseja se aproveitar de alguém. Desde a aproximação do guarda noturno, podemos 

notar os indícios da forte percepção da personagem feminina sendo liberados. 

Inicialmente, seu erotismo é desenvolvido pela imaginação, instigando seus 

impulsos sexuais. A carência da personagem torna-se nítida, a partir do momento no 

qual ela sente o corpo mudar de sensação, antes era o receio e agora um prazer 
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que ela tenta disfarçar. Diante disso, Letícia parece trafegar por todo o ônibus 

procurando um espaço que tivesse algum tipo de conforto em meio ao caos: 

 

O ônibus faz um retorno fechado, um homem sarará levanta o braço 
para se apoiar, e o sovaco passa rente ao nariz de Letícia, um suor 
passado, vencido, azedo. Letícia engulha, dissimulada. Um dia 
compro um carrinho velho, meu Deus, me ajude. O senhor guarda 
noturno atrás dela se esgueira entre as pessoas e sempre a alcança, 
e cola, e esfrega, e mais procura respirar sobre seus cabelos e 
pescoço, insinuando-se como uma lâmina em seu corpo. Letícia 
disfarça, tenta se afastar, vira o rosto para longe. (LIMEIRA, 2003, p. 
69). 
 
O guarda noturno respira, funga com energia, as narinas soltando 
uma perceptível sibilar que bolina as entranhas da moça. De repente 
se lembrou que nunca mais tivera um namorado. [...]. O senhor se 
gruda, ela não consegue mais disfarçar a agonia e se queda. Calada 
e ofegante. (LIMEIRA, 2003, p. 69). 

 
 

 Durante seu retorno para casa, a personagem percebe as mais diversas 

superficialidades diárias e comuns dos indivíduos, o que confirma na narrativa a 

insatisfação da personagem com os aspectos sociais, não só pelos aspectos 

externos, mas também pela construção patriarcalista que o ambiente lhe inspirava.   

 No segundo fragmento, notamos a intensa imposição sexual causada pelo 

guarda noturno; todavia, o prazer despertado na protagonista parece ser maior que 

as bolinações da personagem masculina. Para Letícia, sentir seus prazeres era uma 

forma de liberdade, não importando se seu gozo partiria de outra pessoa ou dela 

mesma, por isso ela assim pensa que quando chegasse em casa, ―descarregaria a 

ansiedade no banheiro [...] demoradamente‖ (LIMEIRA, 2003, p. 71). 

Contudo, observamos que o despertar da erotização da personagem se 

amplia a partir do modo como se aproxima o guarda noturno; este, por sua vez, 

procura manter-se sempre perto até que Letícia não aguenta mais e se entregue às 

sensações prazerosas que o contato com o homem provoca, mesmo que em 

silêncio. O fato de estar em um ambiente lotado e cheio de inscrições sociais limita 

Letícia em suas expressões e ações: 

 

Uma freada brusca empurra mais o corpo do senhor para junto do 
corpo de Letícia, e institivamente, ele segura-a pelos ombros para 
melhor se apoiar. E não larga mais. Ela sacode levemente os 
ombros, ele a segura com mais firmeza, ela sacode de novo e, mais 
energético, ele atrai mais para perto. O quadril de Letícia já 
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experimentava nitidamente uma saliência encostando, encostando, 
se esfregando. A moça tenta retesar o quadril, mas não dá certo, o 
quadril muito empinado. Pensou em se virar, seu rosto ficaria de 
frente para ele, mas reflete: não, ele pode até disfarçadamente 
bolinar meus seios. Não, tenho que aguentar firme. (LIMEIRA, 2003, 
p. 69-70) 
 
 

 As percepções eróticas se intensificam através dos sentidos e a 

sensualidade, antes apagada pelo cansaço da personagem, começa a aparecer. 

Nesse despertar erótico, o corpo (ombros, quadril, rosto e seios) parece estar unido 

em sensações. Nessa constante busca do guarda noturno pelo corpo de Letícia, a 

personagem constrói caminhos que a levam a sentir seus desejos mesmo em um 

espaço que a limitava por estar lotado e por ser um ambiente de leis sociais: 

 

Letícia não sabe mais o que fazer. Seu corpo vibra, vibra, vibra. A 
cada balanço do ônibus, a cada freada, a cada curva, ela jaz cada 
vez mais entregue, o cio mais aflorando, surdo, mudo, em segredo, 
mexendo entre suas pernas, entre todos os recantos 
pares do seu corpo. [...]. A criança suga a chupeta lavada de 
bactérias e cerra as pálpebras, a mãe relaxa as pernas. O 
adolescente protege seus trabalhos, sua cartolina cheia de gráficos. 
É a lei. (LIMEIRA, 2003, p. 70) (grifos do trabalho).  

 
 

 A lei que é constantemente narrada durante o conto traduz a ideia das leis 

sociais que limitam qualquer indivíduo em seu convívio social, seja materialmente ou 

sexualmente. O próprio título e apresentação da personagem nos atentam para isso, 

pelo fato da personagem demonstrar ser totalmente insatisfeita por não ter nenhum 

conforto e nem o direito de viver plenamente seus desejos.  

Diante das leis impostas, a personagem demonstra tensão ao sentir que suas 

experiências eróticas poderiam ser percebidas por alguém. Numa tentativa de 

disfarçar, ela se limita e esconde seus desejos considerados impróprios, para 

cumprir com a lei da moral que o ambiente inspirava, transformando assim sua 

sexualidade de ordem biológica, para algo que é determinado pelas relações de 

poder social. Para nos ajudar a compreender esse processo de erotização pelo qual 

passa a protagonista, nos valemos das palavras de Anthony Giddens, quando este 

discute sexualidade. Segundo o autor: 

 

A ―sexualidade‖ não deve ser compreendida somente como um 
impulso que as forças sociais têm de conter. Mais que isso, ela é ―um 
ponto de transcendência especialmente denso para as relações de 



86 
 

poder‖, algo que pode ser subordinado como um foco de controle 
social pela própria energia que, impregnada de poder, ela gera. 
(GIDDENS, 1993, p. 28). 

 
 

 Nesse sentido, é relevante observar a discussão trazida por Dôra Limeira 

para a construção do texto, uma vez que a sexualidade da personagem é controlada 

em meio às máscaras sociais de uma sociedade que é tida como moderna, mas que 

ainda apresenta atitudes de repressão em sua essência.  

Seguindo com a narrativa, notamos que mesmo com a impossibilidade de 

poder exteriorizar-se sexualmente, a personagem acaba entregando-se ao seu 

desejo, uma vez que ela não só espera pelo contato do corpo do outro, mas procura, 

através de suas próprias ações, dá vasão ao corpo, mesmo que de forma velada:  

 

Letícia não sabe mais o que fazer. Seu corpo vibra, vibra, vibra. A 
cada balanço do ônibus, a cada freada, a cada curva, ela jaz cada 
vez mais entregue, o cio mais aflorando, surdo, mudo, em segredo, 
mexendo entre suas pernas, entre todos os recantos pares do seu 
corpo. (LIMEIRA, 2003, p. 70) 
 
 

Os sentidos da personagem tornam-se mais apurados quando o guarda toca 

no corpo de Letícia que, através das sensações provocadas por esses toques, libera 

seus prazeres sexuais. O contato do personagem masculino transfere para o corpo 

de Letícia experiências eróticas, com multíplas sensações de prazer, o que a deixa 

ainda mais com pressa para chegar em sua casa, pois sabia que lá poderia vivenciar 

a plenitude dos prazeres despertados no ônibus: 

 

Letícia queria somente chegar, se despir e banhar-se  
demoradamente. Descarregaria a ansiedade no banheiro, sob o 
chuveiro, a duchinha percorrendo-a, a saliência úmida do senhor 
saltaria do zíper para a ducha, a língua do estudante mergulharia em 
todas as suas reentrâncias. (LIMEIRA, 2003, p. 72)  

 

A partir dessas considerações, percebemos que Dôra Limeira constrói essa 

personagem a partir de uma cena erótica, porém banal, algo que sempre se faz 

presente na vida contemporânea, mas que poucos percebem. Através de estratégias 

textuais, a autora traz as percepções cotidianas para o conto como forma de 

representar os sentidos eróticos em sua ficção. O ponto mais alto do prazer da 



87 
 

personagem é narrado através de uma linguagem erotizada que confirma as 

diversas sensações que perpassam o corpo de Letícia: 

 
 
Numa curva fechada, o guarda noturno se inclina mais e lambe 
discretamente o pescoço de Letícia... Aaaaiiiiiii ela sente seu clitóris 
devassado, mordido. Dentro do zíper jeans, as saliências do homem 
se intumescem. Ameaçam, romper o zíper. É a lei (LIMEIRA, 2003, 
p. 70). 
 
 

 A descrição das sensações carnais de ambos os corpos através dos sentidos, 

provocam na personagem reações de prazer que desejam transpassar seu corpo 

para serem vividas. A lei, citada ao final do fragmento, pode significar algo que é 

biológico do sexo masculino. Ao excitar-se o guarda demonstra para Letícia a sua 

virilidade e desejo, enquanto ela tenta manter sua postura diante da realidade que 

está inserida: 

 

Entre braços, pernas, pacotes, pensamentos, palavras e obras, 
Letícia consegue alcançar com o olhar a janela do ônibus, está 
próxima a sua parada. Numa decidida sacudidela de ombros, se 
desenvencilha do senhor e fura espaços para passar, nadando entre 
conflitos, pisando calos, atraindo maus humores, nadando em 
direção à porta de saída, suas pernas tremendo com a respiração do 
senhor. O interior do corpo da moça se umedece mais, suas 
braçadas aflitas a impulsionam na direção da porta do veículo. 
Desceria na próxima parada. [...]. Deixaria o guarda noturno 
intumescido por dentro do zíper. Letícia desce apressadamente, os 
seios inchados das mãos do guarda em seus ombros e da saliência 
do pênis em seu quadril. Os seios inchados com a lambida distraída 
do estudante em seu próprio lábio vermelho de juventude. (LIMEIRA, 
2003, p. 70 -71).  
 

  

 A forma que a personagem lida com a estimulação de seus prazeres, mesmo 

dentro de um ônibus lotado, é de intenso conflito com si mesma. É como se ela 

restringisse seus desejos para senti-los somente em casa enquanto se masturba.   

Ao final da narrativa, o destino da personagem não fica claro ao leitor, mas 

diante de algumas informações ditas pelo narrador, pode-se entender que Letícia 

morre sozinha e sem nada, assim como determina a lei para todos aqueles que se 

atrevem a transgredi-la: 

 

Letícia apressa os passos. [...]. Impassível, sem umidade, sem 
intumescências, sem piedade. Recorda o menino dormindo, 
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placidamente convivendo com áscaris e oxiúros, giárdia e leite 
azedo. Sem sobroços e ansiedades, sem virtudes, sem pecados. 
Sem nada. Só um menino. Letícia sente a rua dançar, o corpo 
rodopia, gira, gira, gira. Aos primeiros raios de sol, os transeuntes 
passam por Letícia inerte na calçada, pálpebras azuladas e meio 
abertas. Sem o estudante e sem o homem intumescido. Sem salário, 
sem carro e sem irmã. Sem nada. É a lei. (LIMEIRA, 2003, p. 72).  

 

Nesse conto o sentido de morte começa dentro da personagem que, ainda no 

ônibus, tenta matar seus impulsos sexuais ao se distanciar daqueles que os 

despertavam. Ao citar a condição da criança sem nada, é como se ao morrer Letícia 

fosse apenas mais uma mulher comum, sem identidade, assim como determinam as 

leis da ordem social. 

É como se sua morte servisse de punição, mas não só pela transgressão das 

leis no que se referem ao sexual, mas também pelas suas idealizações no futuro, 

citadas no início da análise. A impossibilidade de realização daquilo que Letícia 

buscava quebra com a sua tentativa de representação da sua feminilidade de forma 

plena. Nesse sentido, enquanto seus impulsos queriam mostrar sua sensualidade, 

ela procurava manter-se numa posição de mulher socialmente aceitável, com sua 

condição de proletária, vagando entre o sentir ou o negar dos seus prazeres.  

Por fim, é necessário apontarmos, a partir do percurso narrativo, os finais não 

esperados para as duas personagens: Iranília, em sua construção, quebra com a 

expectativa do leitor atento, ao mostrar-se superior à posição esperada socialmente 

para o feminino, de se desesperar ao ser abandonada pelo ser amado. Como 

destacamos anteriormente, a primeira personagem em análise deste tópico se 

reconstrói e consegue se desvencilhar dos sentimentos de abandono e solidão que 

a rodeavam. Já Letícia, que morre ao final da narrativa, vem para representar a 

insatisfação social com a mulher que não segue o ideal de mulher recatada. Ao 

morrer, ela tem encerrada a sua possibilidade de vivenciar seus prazeres 

despertados dentro do ônibus.  

Ademais, ressalvamos que, a partir do estudo dessas duas personagens, 

podemos perceber que ambas apresentam atitudes que revelam, por meio de seus 

anseios, outras maneiras de superarem a repressão, que é mascarada e 

representada socialmente como algo natural. São retratos das vivências de muitas 

mulheres que não têm espaço em suas realidades sociais, mas que representam 

diversas significações quando trazidas para o ambiente da ficção literária.  
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3.3 Entre o cuidar de si e o outro: Duas personagens e seus conflitos 

sociais  

Neste tópico analisaremos, inicialmente, o texto ―Crônicas de uma vendedora 

de produtos da avon‖. A análise será centrada na personagem feminina identificada 

apenas como Venderora Avon que, decepcionada com o passado e cansada do 

presente, vive uma fantasia de um futuro no qual tudo é perfeito. Ao se apresentar 

como narradora da própria história, ela nos diz que: 

 

Sou funcionária pública de baixo escalão do município. Moro numa 
favela urbanizada. Lá temos água, luz e temos até um posto médico 
para emergências. Ganho um salário mínimo e trabalho meio 
expediente. O restante do expediente diário preencho-o vendendo 
produtos da avon. (LIMEIRA, 2003, p. 23). 

 

Os indícios contados na narrativa apontam para um desejo de autorealização 

da personagem, que em meio aos problemas com o matrimônio e com a situação 

financeira em que se encontra, procurando refúgio em seus pensamentos e anseios 

de um futuro melhor: ―Gosto muito de me lembrar do futuro. Trocando em miúdos, eu 

vivo no futuro. Fugindo do meu passado tenebroso e do meu presente cizento [...]‖ 

(LIMEIRA, 2003, p. 24). Só quando ambiciona um futuro melhor é que a personagem 

mantém contato com a felicidade.  

Carente de bons sentimentos, sofrida e desgastada, anseiava outros 

caminhos mais satisfatórios para sua vida. Percebe-se que ela expressa o 

sentimento de solidão, mesmo estando casada. Para ela, o casamento parece ser 

algo que a sufoca. A personagem tinha sede e fome de viver, mas viver numa 

situação que fosse superior àquela habitada no momento; um marido melhor, uma 

casa em outro lugar e uma melhor condição econômica tornariam seus desejos 

atendidos.  

Como já foi destacado, ela não gostava do passado, e está inconformada com 

o presente que não queria viver; assim, ela pensava apenas no futuro, tão promissor 

que nem parecia ser o dela: 

Se fosse para matar a vontade, eu comeria o dia inteiro, pois estou 
permanentemente faminta. Minha renda também não me permite 
dormir: estou endividada, ameaça de despejo. Portanto, nunca tenho 
sono. Mesmo porque meu marido, que está desempregado, bebe o 
dia todo. Eu nunca sei como ele vai chegar em casa, de madrugada.  
(LIMEIRA, 2003, p. 23). 
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 Outro aspecto que importa ressaltar é o da condição do corpo da 

personagem. Por não ter como nem de se alimentar direito, ela acaba deixando de 

lado suas preocupações e zelos consigo mesma. A partir da forma como a 

personagem é construída, podemos perceber que  ela carrega consigo uma grande 

tristeza e solidão; tristeza por não conseguir encontrar felicidade naquilo que faz; e 

solidão em sua situação de mulher casada – por mais que seja na companhia do 

marido, ela não se sente plenamente feliz: 

Meus dentes, ou seja, minha prótese inferior, depois que emagreci 
doze quilos, afroxou muito. Arrisca-se cair se eu der uma risada mais 
extravagante. Imagine se eu posso estar abrindo o sorriso à toa. 
Tenho que disfarçar com a mão em concha sobre a boca. Percebi a 
inutilidade do meu sorriso desde o momento em que vi que minha 
vida não é de graça, pago alto para estar viva em relação ao que 
ganho. (LIMEIRA, 2003, p. 23).  

 

 Nessa perspectiva, percebemos que a forma como a narradora descreve seu 

corpo já pode ser considerada como uma forma de subalternidade, incluindo-se, no 

contexto vivido, num pequeno espaço. Em concordância com isso, Xavier (2007, p. 

49) nos fala sobre um corpo subalterno. Para ela, ―é um corpo violentado pela fome, 

pela miséria, pela reitificação‖. A personagem em questão, indignada, traz à tona um 

sentimento de denúnia e revolta pela vida miserável que levava; uma representação 

nítida do perfil oprimido e carente de uma mulher que, apesar de ter a liberdade de 

trabalhar, não é plenamente satisfeita com sua posição no espaço margilanizado em 

que vive.  

 O espaço no qual é construída a trama, a favela, revela toda a marginalização 

presente no texto. A personagem não se identifica com o lugar onde vive, almejando 

o tempo todo mudar-se para um endereço melhor: ―faço de contas que saí da favela. 

Faço de contas que estou morando num bairro mais ou menos‖ (LIMEIRA, 2003, p. 

24), configurando, assim, a sua não aceitação com a condição social em que vive. 

Dessa forma, a narrativa procura questionar aspectos que são pertinentes na 

sociedade atual, uma vez que a autora destaca marcas evidentes de uma postura 

cansada e rebelde através da sua personagem.    

Nesse conto, a personagem masculina aparece confrontada com suas 

próprias ações; pois, diante do pensamento do sistema patriarcal, o casamento 

enquanto uma instituição burguesa, deveria ser sustentado pelo homem. Este, por 
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sua vez, deveria sair e se locomover para manter a casa e a família. Dessa forma, 

como esta narrativa traz consigo reflexões acerca do papel do masculino e do 

femino dentro da instiução do casamento, é destacado aqui a representação de uma 

mulher que assume o papel de provedora do lar. 

 É possível perceber que nesta narrativa, como também em tantas outras da 

autora em estudo, os homens não apresentam voz no texto. Aqui, o primeiro marido 

da personagem feminina passa todo tempo da narrativa bêbado e desoculpado, 

restando à ela realizar todas as tarefas dentro e fora de casa. Ao se reportar para o 

seu futuro maravilhoso, a personagem revela seus principais desejos, principalmente 

no que se refere ao marido, relevando, assim, uma busca pela liberdade: 

 

Faço de contas [...] que meus dentes são perfeitos, que ando de 
moto e que não sou mais peão da avon, agora sou monitora! No meu 
futuro, tenho almoço e ceia, meu primeiro marido, o que bebia, 
morreu de cirrose hepática, eu tenho outro marido (um gato!), que 
nem bebe nem fuma, ele é evangélico! Prefiro meu futuro, porque 
nele sou feliz. (LIMEIRA, 2003, p. 24). 

 

 A tentativa de desvencilhiamento daquilo que não faz bem é uma das grandes 

lutas dessa personagem, que vê na viuvez uma forma de libertação do seu atual 

marido, para que um outro, diferente do primeiro, possa chegar e fazê-la plenamente 

feliz. Carregada de preocupações, dúvidas, dívidas e medos, a personagem vê na 

religião a única forma de fuga do presente: 

 

Tenho tanta fé em Deus. O pastor da igreja do meu marido vive 
dizendo: Deixem de tanto pedir. Agradeçam pelo que vocês têm. 
Todos na igreja ficam balançando a cabeça dizendo sim ao pastor. 
Só eu que fico assim na dúvida. Preciso de tanta coisa e tenho tão 
pouco. Da igreja para casa, venho cheia de dúvidas pelo caminho. 
Mas infelizmente, tenho tanto o que fazer, tanto o que me preocupar, 
que logo esqueço o pastor, a igrejam o povo balançando a cabeça 
dizendo sim, esqueço minhas dúvidas e me deito, me escondo no 
futuro. (LIMEIRA, 2003, p. 25). 

 

Subverter aquilo que a sociedade espera foi a maneira encontrada pela 

personagem para dar conta da liberdade que anseiava. Este fato pode ser percebido 

desde o que é dito pela narradora, até as próprias atitudes da personagem: 
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Detesto confusão por causa de besteira. Tiro por mim. Quando meu 
primeiro marido, o que bebia, vinha discutir comigo e me avacalhar, 
eu saía pro quintal para não escutar e tacava a cantar Sorria, meu 
bem, sorria. (LIMEIRA, 2003, p. 25) (grifos da autora). 

Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Não me meto. 
Também não permito que se metam em minha vida. Graças a Deus 
defeco na cabeça de quem me censurar. Adotei a política de deixar 
em casa o que é de casa e deixar na rua o que é da rua. Ninguém 
nunca me viu com fofoca, com disse-que-disse. Também não gosto 
quando se metem a dizer para mim que devo parar de fumar, que 
devo fazer dieta, que tenho que fazer ginástica e outras melecas 
mais. Sobre fazer dieta, não preciso mais explicar, já expliquei 
quando falei do meu emprego, do meu salário. Ginástica? Querem 
ginástica mais exaustiva do que correr atrás de ônibus carregada de 
produtos da avon, andar nos ônibus lotados, atropelando as pessoas 
com meu corpo imenso e meus pacotes da avon? Parar de fumar, 
nem morta. É o único divertimento que tenho, fora os programas do 
Ratinho. (LIMEIRA, 2003, p. 25-26).  

 

Nem de longe, a Vendedora avon representa o protótipo de uma mulher 

tradicional criado no imaginário patriarcal. A todo tempo, ela procura manter-se no 

espaço social em que vive. O fato de ignorar a futilidade do marido, como 

observamos no primeiro fragmento acima, revela a capacidade que a personagem 

tem de ignorar e se manter firme diante da postura desncesserária do marido. É 

relevante destacarmos também, no segundo fragmento, a forte expressividade 

identitária da Vendedora avon que, mesmo diante da notória tentativa de 

apagamento de sua identidade por não aparecer seu nome na narrativa, consegue 

se afirmar enquanto alguém que não precisa seguir o molde social para conquistar 

seu espaço e direitos sociais. Ao final da narrativa, percebemos indícios da solidão 

da personagem quando ela afirma que: 

[...] nunca tive grandes amizades. Eu tinha uma amiga a quem tudo 
eu desabafava: sobre minhas dívidas, sobre as brigas com meu 
marido, sobre meu problema de unha encravada. Um belo dia, só 
porque perguntei se tinha oxigenado o cabelo, ela nunca mais falou 
comigo. Que besteira. E se afastou de mim levando os meus 
segredos. (LIMEIRA, 2003, p. 26). 

 

A confirmação da solidão, já anunciada desde o início do texto, sustenta a 

ideia de que apesar da personagem ter/buscar a liberdade ela sempre está a 

procura de algo ou alguém para completá-la, trazendo à tona sentimentos de 

abandono e, consequentemente, de solidão. 
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A narrativa acaba de forma banal, assim como uma conversa qualquer entre 

duas pessoas. Toda a narrativa parece ser um diálogo no qual a personagem 

apresenta suas inquietudes e desgostos de uma vida de insatisfações, na qual o 

futuro é sua única esperança . 

 A próxima personagem a ser analisada está presente no conto ―@KCX&^^<-

:/?##****$kf;[=-**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?>‖. O texto relata uma conversa virtual em 

uma sala de bate papo entre duas personagens: Gisella e o seu parceiro de 

conversa, indicado pelo narrador como P@uGrosso. Diante disso e considerando 

todo o contexto e discussões trazidas pela narrativa, buscaremos analisar como é 

construída a personagem Gisella, que, durante a  conversa, utiliza o nick2 

Gisell@mar. Sobre as personagens, o narrador ressalta que: 

 

Gisella tem 32 anos, nem feia nem bonita, dá pra curtir, cabelos e 
olhos castanhos, professora universitária, divorciada, mora sozinha, 
há três meses sem namorado, pratica esportes sobretudo natação. 
Está teclando de Santa Catarina. Veste uma camisola rósea... 
somente. (LIMEIRA, 2003, p. 89) 
 
P@u Grosso [...] é moreno, tipo atlético, tem tatuagens nas partes 
íntimas, 37 anos, casado, dois filhos, autônomo, está teclando do seu 
escritório em São Paulo. Sem camisa, traja uma cueca de seda. 
(LIMEIRA, 2003, p. 89). 

 

A forma como cada um se apresenta já auxilia na compreensão do texto, de 

forma que, ambos se apresentam de maneira atraente, para que não sejam 

acarretados problemas entre eles no decorrer da conversa. O próprio modo como 

cada um se intitula no chat também é significativo. Ao associar seu nome Gisella ao 

verbo ―amar‖, a protagonista projeta no nick a razão que a faz entrar no site de 

relacionamento: ela desejaria ou sentiria falta do amor ou de ser amada. Já o 

personagem masculino utiliza de pseudônimo que chama atenção para o busca de 

prazer sexual dele, uma vez que ele reforça no nick os atributos de sua genitália. 

Além disso, ao usar ―P@uGrosso‖ ele traz à tona a vontade do masculino em querer 

sempre se mostrar viril, ativo e forte diante de todos. 

Ao analisarmos as características da personagem feminina, podemos 

observar que ela se configura como um sujeito carente, solitário, que encontra no 

                                                           
2
 Expressão de origem inglesa, utilizada para identificar o nome do indivíduo que participa de conversas virtuais 

em alguns sites de relacionamentos.  
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meio virtual a possibilidade de fantasiar quem realmente é para conseguir viver seus 

prazeres ignorados e oprimidos em seu contexto social. 

Neste conto, a personagem é construída em meio a temáticas como 

sexualidade, solidão e erotismo. O espaço, no qual toda a trama acontece, o virtual, 

é o único lugar que a personagem se sente inteiramente livre para despertar seus 

prazeres. Ela assume outra identidade, para aproximar aquilo que ela, na idade em 

que estava, era impedida de demonstrar por um problema cultural e social.  

O fato de Gisella se apresentar mais jovem pode significar, além do medo de 

ser ignorada naquele ambiente, uma tentativa de fugir do preconceito existente 

gerado pela diferença de idade dela e do seu parceiro. Nesse sentido, a partir da 

visão social que a sexualidade durante a terceira idade é uma tema a ser suprimido, 

as discriminações de gênero se tornam mais evidentes diante das diferenças 

sexuais, a partir de definições culturais que são moduladas na vida social dos 

indivíduos de que uma mulher mais velha não pode se relacionar com um homem 

mais novo. Assim, ao final da narrativa, o narrador quebra com a ideia fantasiosa 

criada pela personagem no início do texto, ao relatar que  

 

Em Santa Catarina, quatro dias depois, os jornais locais noticiaram 
que a socialite anciã Sra. Gisell@ Maria Ciacco, de 78 anos, foi 
encontrada morta, em seu apartamento de luxo, vítima de uma 
parada cardíaca. (LIMEIRA, 2003, p. 91).  

 

Isso nos ajuda a compreender a condição da personagem que, com as 

diversas transformações biológicas que ocorrem com ela em sua velhice, apresenta 

um quadro de saúde mais delicado; todavia, esse aspecto não se torna válido 

quando falamos em libertação dos prazeres e das energias que existem na 

interioridade de cada indivíduo quando idoso, pois o desejo é estruturado a partir de 

determinado contexto, independentemente da idade ou das limitações de cada um.  

Nesse sentido, se observarmos sob a ótica da sociedade no geral acerca dos 

idosos, entenderemos que a eles são agregadas imagens estereotipadas de sujeitos 

acabados, incapazes e totalmente desprendidos de qualquer sentimento que seja 

ligado ao sexo. Em concordância com isto, Elódia Xavier afirma que  

 

o corpo, produzido pela mídia, corrobora esses princípios, 
transformando a vida das mulheres idosas numa eterna frustação. Ao 
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vincular sua auto-estima aos padrões impostos, perdem-se de si 
próprias e mergulham no vazio existencial. (XAVIER, 2007, p. 85). 
 
 

Nesse sentido, é importante ressalvar que a mulher, historicamente vista 

como um objeto erótico, ao envelhecer perde, muitas vezes, o seu lugar social. Dôra 

Limeira, ao construir essa personagem, traz discussões que giram em torno dessa 

problemática. Assim, o texto aqui analisado ganha um teor crítico  quando a 

personagem Gisella, por medo de ser abandonada pelo seu parceiro @P@uGrosso, 

no chat, se diz ter uma idade bem divergente daquela que Gisella realmente 

apresenta. 

 O medo do abandono, de não ser aceita, é algo muito comum em todos os 

textos da autora, que põe em questão mito de que tudo aquilo que fica velho é 

esquecido. Nessa perspectiva, Ribeiro afirma que 

 

A sexualidade é a maneira como uma pessoa expressa seu sexo. É 
como a mulher vivencia e expressa o ser mulher e o homem ser 
homem. Através de gestos, da postura, da fala, do andar, da voz, das 
roupas, dos enfeites, do perfume, enfim, de cada detalhe do 
indivíduo. (RIBEIRO, 2002, p.124) 

 

Desse modo, a sexualidade dos sujeitos não está ligada apenas ao sexo, ou à 

idade, como muitas vezes nos é repassado. É preciso entender que a sexualidade é 

a forma que cada indivíduo encontra para se expressar, seja culturalmente ou na 

sua intimidade. Os idosos, por sua vez, não estão distantes disso, pois ao 

anunciarem seus desejos quebram com os paradigmas do dizer social de ―algo 

errado‖ e do comportamento desviado, tanto da mulher quanto do homem. 

Em concordância com isto, o texto de Dôra Limeira nos adverte para 

discussões de que, muitas vezes, a sexualidade quando se refere à mulher torna-se 

válida apenas quando ela ainda é jovem, pois ao envelhecer a mulher distancia-se 

do padrão de beleza e saúde, determinados pelos aspectos socioculturais. É como 

se o fato das mulheres não gerarem mais filho acarretasse no prejuízo da sua 

sexualidade, reiterando no tempo a fantasia que muitos criaram de que o sujeito 

velho é um ser assexuado. Diante disso e, conforme podemos acompanhar no texto, 

a sexualidade de ambos os personagens é percebida quando o narrador descreve 

atitudes e sensações que ocorrem durante a conversa: 
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P@uGrosso vibra no corpo enxuto de Gisell@, as partes íntimas se 
tocam levemente, ambos, sentem mutuamente as umidades de seus 
seres. Gisell@ suspira, deixou o cigarro aceso no cinzeiro ao lado. 
Disfarçadamente toma um trago do cigarro, expelindo a fumaça 
dentro da boca de P@uGrosso, o homem traga a fumaça já fumada 
de Gisell@. Fumaças, beijos e bocas se misturam na orgia. E mais 
fantasias, mais, mais, mais. Os corpos se interpenetram, se 
entreumedecem, se entremolham.(LIMEIRA, 2003, p. 90). 
 
 

Logo, é possível perceber que o narrador não nos deixa dúvidas acerca do 

erotismo criado pelo casal em suas idealizações sexuais. Aqui o prazer é 

desenvolvido através da imaginação e do discurso que cada um apresenta ao longo 

da conversa. Tudo é posto no bate-papo, de modo que as palavras escritas incitem 

ainda mais a libertação sexual de ambos: 

 

O Cigarro fica esquecido, a cinza invade a mesa da cabeceira. Beijos 
se transformam em mordidas, sussurros viram gemidos. Gemidos 
viram ganidos de cadela. Gritos se transformam em uivos de lobo. 
Lobo e vira-lata enfurecidos pelo amor. E mais fantasias, mais, mais, 
mais... As partes íntimas dançam um balé irado pela dor. (LIMEIRA, 
2003, p. 90). 

 

 Nessa parte da narrativa, observa-se que os diálogos usados entre os 

personagens representam, no dizer do narrador, o ―zênite‖, ou seja, o ponto mais 

elevado do prazer. Aqui, percebemos a proposta ideológica da autora que, ao usar 

uma linguagem erótica na construção do texto, objetiva quebrar com antigas visões 

acerca da sexualidade dos idosos: 

 

Ambos os corpos viram esculturas em movimento, cada vez mais 
suadas, cada vez mais sofridas. Carícias se transformam em 
pancadas, palavras viram palavrões que mais enfurecem. Gisell@ e 
P@u galopam em direção ao zênite, a a a a a a a i i i i i i i i i .......  
P@uGrosso fala reservadamente para Gisell@mar: goza, minha 
cadela, goza, goza, goza goza!! Uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiii....... 
Gissel@mar grita reservadamente para P@uGrosso: ―@KCX&^^<-
:/?##****$kf;[=-**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?>‖. (LIMEIRA, 2003, p. 90). 
 

 Nessa perspectiva, as sensações representadas por ambos os personagens e 

o discurso usado entre eles remetem ao que é chamado de discurso libertino (cf. 

SILVA, 2010), usado exclusivamente para vivenciar os prazeres sexuais do 

momento, sem se prender às regras estabelecidas para cada um. Em concordância 

com isso, observamos que os diversos aspectos que podem proporcionar 

experiências, como esta exposta na narrativa, estão vinculados à necessidade que 
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cada indivíduo tem de se satisfazer e se permitir sentir algo que proporcione 

felicidade a eles, mesmo que temporária. No caso de Gisella, acreditamos que ao 

procurar alguém que pudesse atender seus desejos, ela traz à tona sua intensa 

insatisfação com seu estado de abandono e de solidão. 

Nessa perspectiva, o abandono e a solidão se confirmam quando o narrador 

anuncia que o corpo da personagem só é encontrado sem vida após alguns dias de 

sua morte, quando seu cadáver já se encontra em estado de decomposição:  

 

Diante de uma tela de computador, seu rosto jazia de borco em cima 
do teclado, os olhos arregalados. A face arroxeada já apresentava os 
primeiros e visíveis sintomas de putrefação. Os dedos crispados e 
indefesos se seguravam hirtos nas teclas arrancadas do teclado. Um 
inseto passeava sobre o seu olhar parado. (LIMEIRA, 2003, p. 91).  
 

  

Desse modo, é notório que, mesmo depois de morrer, a personagem ainda 

continua abandonada, ninguém sente sua falta até que o mau cheiro de seu corpo 

chame atenção de alguém. Assim, é possível afirmar que a falta de percepção das 

pessoas próximas em seu convívio social faz com que a personagem busque ser 

notada por alguém que está distante da realidade de velha, frágil, assexuada, 

esquecida e incapaz que lhe foi imposta.  

Ademais, o texto de Dôra Limeira deixa claro a existência de uma grande 

variedade do feminino a partir das características que carregam as suas 

personagens. Desse modo, considera-se, portanto, a Vendendora Avon que, 

distante da passividade, consegue impor todas as suas vontades de progresso para 

a vida, mesmo diante da impossibilidade delas, configurando-se como uma mulher a 

frente do seu tempo. A outra personagem, Gisella, representa um protótipo de 

mulher que, ao contrariar os pensamentos sociais esperados para ela, assume sua 

postura como um ser independente, dona de uma vontade própria para viver os seus 

prazeres, mesmo que para isso pusesse em risco a sua própria vida.  

Por fim, torna-se evidente que as duas personagens se apresentam como 

indivíduos que, mesmo diante de um contexto, que esperaria delas atitudes de 

comodismo e passividade, ambas conseguem transgredir aquilo que foi imposto 

para elas, mesmo que seja através de fantasias criadas por elas como uma 

possibilidade de fuga. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No decorrer deste estudo, procuramos compreender discussões sobre a 

discriminação que, mesmo diante de tantos avanços, ainda se torna presente acerca 

de autoras paraibanas, tendo como principal interesse analisar a construção de seis 

personagens femininas retiradas da primeira obra da autora Dôra Limeira, 

Arquitetura de um abandono (2003). 

 Diante disso, buscamos também compreender a condição feminina diante das 

funções sociais que insistem em moldar a mulher a determinados esteriótipos 

enraizados na cultura e nas convenções sociais.  

 Para tanto, as discussões sobre as questões de gênero foram postas neste 

trabalho, para que pudessemos compreender as relações que se estabelecem no 

decorrer das narrativas, bem como as questões de dependência e de dominação 

masculina.  

Vale salientar que a visão da autora sobre dependência e sobre dominação 

não está ligada apenas aquela exercida pelo masculino, mas também pelo social, a 

exemplo disso temos o texto ―Crônicas de uma vendedora de produtos da avon‖, no 

qual a personagem não demonstra nenhuma dependência ao seu marido, porém 

apresenta aspectos que apontam para uma necessidade de melhoria, no que diz 

respeito as questões sociais e a sua própria condição de vida.   

 Assim, com vistas a ampliar os conhecimentos sobre a autora paraibana em 

estudo, Dôra Limeira, realizamos estudos que giram em torno do contexto de 

escritoras femininas do Estado, buscando dados que abordassem essa temática de 

forma mais abrangente. Nesse panorama se encontram inseridas representações 

como as de Analice de Caldas e Eudésia Vieria, já citadas nesta pesquisa, nomes 

que se fizeram marcantes para a história da literatura paraibana. Na 

contemporaneirade, encontramos nomes como Maria Valéria Rezende, Dôra Limeira 

e Marília Arnaud que criaram e criam ficção e promovem a arte literária no Estado, 

para todo Brasil.  

 Ao estudar Dôra Limeira, percebemos grande interesse da autora em 

demonstrar aquilo que muitas vezes é limitado ou escondido por conveniência 

social. Dessa forma, ao longo da carreira como escritora (1990 – 2015), percebemos 

sua insistência em querer representar aqueles que não são lembrados diariamente. 
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Os textos da autora criam cenários nos quais se constroem personagens 

desnudadas de máscaras sociais e de superficialidades, provocando no leitor 

diferentes percepções diante dos espaços sociais narrados na obra. É como se em 

Arquitetura de um abandono, publicado em 2003, já anunciasse todas essas 

percepções da autora para o lado visceral do viver e do sobrevivier, fato que se 

confirma na sua quarta obra de contos Os gemidos da rua (2009). 

 Nesse sentido,  para situar a obra analisada e a autora, desenvolvemos uma 

investigação sobre as principais temáticas que abarcam os textos de Dôra Limeira, 

que foram determinantes para compreendermos as personagens em análise. 

Diante das investigações nos contos ―Arquitertura de um abandono‖, ―Mão, 

Antebraço, Braço‖, ―Ritual de Solidão‖, ―Sem nada. É a lei.‖, ―Crônicas de uma 

Venderora de produtos da Avon‖ e ――@KCX&^^<-:/?##****$kf;[=-

**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?>‖ pertencentes à obra supracitada, foram analisadas as 

condições e os comportamentos das personagens limeirianas diante do abandono e 

da solidão que se tornaram aspectos determinantes na identidade de cada uma 

delas.  

Nessa perspectiva, compreendemos que o ambiente em torno das 

personagens é de total busca pelo reconhecimento, que muitas vezes acaba se 

tornando um vazio. Neste caminho, notamos que ambas as personagens 

apresentam-se enraizadas em algum tipo de dependência/solidão e/ou abandono, 

ora da família, dos parceiros amorosos ou até de si mesmas, vivendo entre os 

conflitos de pertenciamento diante daquilo que elas realmente são e do que a 

sociedade espera delas. 

 É como se a base que sustentasse todas as crises existênciais vividas por 

estas personagens e/ou sentenciadas a elas fosse o desamparo social, o que as 

construí como seres demasiadamente desestruturados, com feridas abertas que 

parecem sangrar sempre que voltam às suas raizes em busca de entender o próprio 

―eu‖ ou quando se sentem sozinhas.  

 Em concordância com isso, durante a análise encontramos representações 

femininas que transitam entre a liberdade e a submissão, mas que tentam, 

sobretudo, construir ou reaver suas próprias identidades, a exemplo das 

personagens dos escritos ―Mão, antebraço, braço‖, ―Crônicas de uma Vendedora de 

produtos da avon‖ e ―Ritual de Solidão‖.  
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 Durante as primeiras análises, já podemos perceber que são representados, 

nas personagens, uma espécie de auto reconhecimento, que parte do próprio corpo 

de protagonistas, como Elísia e Carolina, iniciando uma busca pela identidade que 

se encaminha por meio do prazer, descoberto por elas no decorrer das narrativas e 

que desenvolve nelas um maior entendimento sobre si mesmas, enquanto seres 

livres das construções e percepções sociais. 

 Nesse sentido, o corpo torna-se um elemento essencial durante a construção 

das personagens aqui analisadas, pois os seis corpos das protagonistas 

representam marcas de estereótipos sociais que perpassam as definições 

biológicas, pois é a partir dessas representações que podemos entender os 

principais conflitos internos e sociais que ambas apresentam. 

 É importante acrescentarmos também a presença do erotismo na construção 

das personagens; das seis analisadas, observamos esse aspecto mais perceptível 

em Letícia, Carolina e Gisella, as quais buscam vivenciar a plenitude do prazer 

erótico mesmo diante de espaços que contribuem para o cessar das suas vontades 

eróticas.  

Por fim, no decorrer de cada conto, percebemos o desnudamento dos sujeitos 

que parecem estar sempre ligados uns aos outros, buscando suas liberdades, 

identidades e realizações de si próprios com o mundo. Os seis textos retirados da 

obra representam nitidamente tentativas de reaver aquilo que as torna feliz, mesmo 

que seja através dos seus conflitos. Nesse sentido, compreendemos, através dessa 

análise literária, que Dôra Limeira, em Arquitetura de um abandono, constrói em sua 

obra sujeitos densos, complicados e paradoxais; indivíduos que traduzem 

nitidamente a essência dos perfis que transitam e marcam o universo 

contemporâneo. 
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ANEXOS  

 

Textos literários analisados:  

ARQUITETURA DE UM ABANDONO 

 

Rua das Alamedas, no. 54 

Pradaria 

Cidade Jardim/PB 

Cep 580004 – 51 

  

 Ali morava Elísia, desde que nascera. De família numerosa, Elísia era um 

rebento no meio dos dez irmãos. Nem dos mais novos. Nem dos mais velhos. 

Sendo do meio, passava despercebida de carinhos, afagos, atenções. 

Acostumou-se, assim, a pensar e fazer, brincar e sofrer, sozinha. Podia comer 

muito ou deixar de comer. Podia desaparecer dentro do banheiro por horas. 

Podia se perder em pensamentos. Podia desmaiar e até morrer. Engordara 

muito. O corpo fazia dobras. Divertia-se com feridas, que por sua vez criavam 

outras crostas. Ela cultivava esse ciclo. E criava outros ciclos com que brincar. 

Feridas e bonecas, cordéis e gibis, dedos e sexo feridos de menina gorda. 

Viciara-se ao abandono dentro de si. 

 Tinha prazer das excrescências. Experimentava o gosto do catarro em todas 

as nuances. Conhecia o cheiro da urina nos seus detalhes. Distraía-se em sentir 

o pus escapando dos ouvidos, um odor de defunto passado do temo, os 

tímpanos estourados de pancadaria. Quem foi, Elísia? Quem fez isso com você, 

Elísia? Por que você deixou, Elísia? O sexo ferido se contraía, envergonhado, à 

mostra. Como foi isso, Elísia? Doutor verifique aqui essa menina! E o doutor a 

adentrava com os olhos: É encosto, é encosto, foi abuso. De volta para casa, 

nova pancadaria. Quem foi Elísia? Diga o nome. Por que você deixou? Diga o 

nome! Elísia emitia sons indefinidos, um rugido surdo e vago.  

 Novos ciclos eram criados para a mesma brincar de madrugada, todos 

dormindo. Outras feridas, outras crostas, outro pus, outro catarro, outra enurese, 

mais bonecas e outros gibis. Capitão Marvel, me ajude. Batman sobrevoava a 

menina aflita. Elísia se entregava ao abandono, sem Batman e sem Capitão 
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Marvel. Um dia, ela se aprofundou tanto na impiedade do poço que não retornou 

mais. 

 Elísia tem 56 anos e mora na Av. D. Pedro II, s/n, Hospital Psiquiátrico Juliano 

Moreira. Ela é uma dentre as numerosas pacientes do pavilhão 5, nem nas mais 

novas, nem das mais antigas. Do meio. Despercebida, é livre para se imaginar, 

pensar e brincar. 

 

MÃO, ANTEBRAÇO, BRAÇO 

 

 Carolina, acorde. São seis horas. Você vai se atrasar para a escola. Ande, vá 

tomar banho e trocar de roupa. Carolina acordava de mansinho, sem barulho. O 

lençol suado, a calcinha úmida. Tinha sonhado de novo com o homem do hálito 

ativo, homem de respiração ofegante, acelerada, olhos de bicho. Carolina, acordada, 

se quedava de olhos cerrados, pensando. Meu Deus. 

 A escola era católica, freiras rígidas nos trajes, meticulosas nos horários, 

compenetradas no rezar. Eram cuidadosas no ensino e exigentes nas avaliações. 

Não quero ir para a escola. Caral apalpava o pescoço com as mãos. Febre. Não 

posso ir. O corpo amolecia, as pálpebras semicerravam.  

 A freira que ensinava Biologia tinha os lábios carnudos, um leve assoviar 

entre os dentes de plástico, a prótese azulada. O hábito era branco com cheiro de 

sabão neutro, cheiro de nada. O corpo humano tem três partes. A cabeça, o tronco, 

os membros. O corpo humano da freira exalava um odor de anjo, odor de coisa 

nenhuma. Carol pensava no seu corpo desumano. Sentia a calcinha úmida ligada ao 

tronco. O corpo de Carol parecia que não existia nos livros de Biologia. Nem nos 

exemplos citados pela freira nas aulas asseadas. 

 Os membros são as pernas e os braços. A cabeça é a cabeça. 

 A ilustração do livro era uma forma humana, cabeça, tronco, membros, mais 

nada. O tronco de Carol era ácido, a calcinha áspera colada e úmida. Uma ferida em 

carne viva lhe ardia o braço. A luminosidade forte do sol entrava pela fresta de uma 

telha. E guiava uma mosca perdida que pousava ávida na ferida de Carol. A menina, 

impaciente, sonolenta e febril, puxava o lençol e envolvia o braço. A mosca zumbia 

perdida por cima do cobertor. O tronco do corpo humano de cima da cama, latejando 

a cada pensamento. A menina, escondida sob o cobertor, brincou com os seios 
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doídos, em botão, e pensou que não fizera a tarefa de casa. Brincou mais com os 

botões dos seios e pensou mais na tarefa de casa. Mão, antebraço, braço. Os dedos 

de menina passeavam sob o lençol suado. O peito arquejava cada lembrança do 

sonho. 

 O homem que aparecia nos sonhos tinha olhos de fera. Os olhos tinham 

garras, unhas afiadas. Seu respirar lembrava um rugido surdo, insinuante. Carolina 

Carolina Carol Car. O homem brincava com o nome da menina, sussurrando. As 

garras e unhas do olhar cravando no seu corpo. Nas mãos, no antebraço, no braço, 

na ferida. As garras cravando nos botões da blusa, nos botões dos seios. 

 Carolina, acorde. Olhe a hora. Vai chegar atrasada na escola. A menina 

olhava com olhos fechados. Não posso ir. Não posso. Não quero ir. Pé, anteperna, 

perna. Sob o cobertor, a febre subia. A ferida lacrimejava. Uma sensação de ardor. 

 Carol, levante-se. Vá se banhar, vista a farda. O café está servido. Carolina 

Carolina Carol Car... O homem farejava-lhe o corpo de longe. A menina se 

esgueirava para perto. Mais perto. O homem afiava as unhas dos olhos. Mais perto. 

Mais perto. Carolina sentiu uma dor lancinante nos botões úmidos dos seios. Os 

dedos, os antededos, o dedo maior de todos, o dedo mindinho, falanges, falangetas, 

falanginhas, todos os dedos brincando com a dor.  

 Mão, antebraço, braço. Cabeça, tronco, membros. 

 Nunca mais a menina foi à escola. Nunca mais. 

 

RITUAL DE SOLIDÃO 

 

Iranília é professora de Literatura Brasileira num colégio público estadual. 

Formara-se com sacrifício. Quando ainda estudante de faculdade, dera aulas em 

colégios particulares de terceira categoria. Os diretores a exploravam por causa da 

condição de estudante, ela era muito jovem. A essa época morava na casa dos pais. 

Ganhava pouco, o suficiente para comprar cigarros, batom, bijuterias de camelô, 

discos. Comprava também, nas quatro festas do ano, suas roupas íntimas e algum 

traje comemorativo. 

De sacrifício em sacrifício, Iranília alcançara o grau de Mestra que exibe no 

seu currículo e em seus falares. Moça viajada, culta, sabe discorrer sobre países 

que visitara em livros, na imaginação e em pacotes turísticos pagos em parcelas 
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módicas. Gosta de imitar o sotaque dos sulistas, exagera nos ss, osss paulistasss 

são pedantesss, eu não me acostumo com o jeito dosss paulissstasss. Ou puxa 

pelos rrs, conforme fosse o caso, visitei o Rrrio Grrrande do Sul, que terrrrrra linda. 

Iranília tem muitos alunos. Ela não sabe que os alunos a chamam Iranília Furrtado, é 

um apelido secreto, hihihihihi, comentam eles. Veste-se com sobriedade, mas 

exagera na maquilagem. A base acentuada nas faces faz seu rosto ficar branco, 

distinguindo-o do pescoço moreno claro. Um ligeiro descuido deixa manchas leves 

de batom num dente incisivo superior. Mora sozinha num apartamento modesto, de 

pequenas dimensões, num bairro de classe média remediada. Residencial ―Estrela 

Brilhante‖.   

Ninguém explica porque Iranília, solteirona com algum encanto e inteligência, 

com anel e linguajar performático, tenha ficado sozinha ao longo da vida. Não há 

lenda, ficção ou documentação comprobatória que explique o fato da solidão e do 

desamparo. Seu círculo de amizades é bastante reduzido: alguns colegas de 

trabalho e uns poucos intelectuais da província. Ela frequenta saraus e recitais 

poéticos, não perde um debate sobre cinema e se faz presente nos eventos culturais 

da cidade, quando o tempo e o trabalho permitem. 

Num desses eventos, conhece um poeta de talento duvidoso, pálido de fome, 

carente de atenções. Faltam-lhe os dentes caninos superiores. O poeta ri 

comprimindo os lábios, na tentativa de disfarçar. Iranília acerca-se dele, solícita. 

Interessa-se pelos seus versos, seus pequenos projetos literários. Trocaram 

confidências, ela fala sobre o sacrifício para chegar à universidade e alcançar o nível 

de Mestra em Literatura Brasileira, fala sobre sua aprovação no concurso do Estado. 

O poeta despeja em cima da moça sua trajetória de rapaz injustiçado pela vida, 

demitido injustamente do emprego. E se explica acerca das humildes pretensões de 

poeta. As feições da moça são de compaixão, olhares iranilianos. O rapaz 

dissimulado, percebe o envolvimento da moça solteirona. E  acentua as palavras em 

tons minguantes, lacrimejados. Iranília, meus óculos quebraram, oh meu Deus, foi 

acidentalmente. E agora, que vou fazer? Os olhos são meus instrumentos de 

trabalho, Iranília. Estou com dificuldades de ler. Como posso fazer poemas? E, 

capcioso: não tenho dinheiro agora para comprar outras lentes, a não ser que saia o 

adjutório da prefeitura. A moça se desdobra. Num passe de mágica, o poeta vê o 

mundo mais claro, armação e lentes novas, a moça feliz de ter ajudado. Poeta, 
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estou comovida, porque sei que quando você olhar para o mundo se lembrará de 

mim. 

 Nem Deus sabe explicar porque no dia seguinte o poeta aparece diante de 

Iranília exibindo armação de óculos e lentes mais bonitas do que o presenta que 

dera. Iranília pede explicações e ouve apenas uma resposta vaga. Meu irmão 

mandou de Brasília. Naquele momento, o poeta lhe dedica um beijo e lhe faz um 

poema de desagravo. Iranília recompõe dos beiços que ameaçam chorar. E retoma 

seus ares cheios de Literatura Brasileira.  

 Um dia, à tardinha, o poeta chega à casa de Iranília mais pálido do que de 

costume. Iranília, hoje é meu aniversário, e eu não tomei ao menos o café da 

manhã; fiquei até agora... que horas são? E olha o relógio da parede. Cinco horas. 

Fiquei até agora na fila dos remediados da prefeitura e não consegui receber o 

adjutório cultural. Ah... Mais um deslumbramento da moça. Arroz, macarrão carne 

moída, salada de verdura, torradas, bolo inglês, suco, chocolate. Como nas histórias 

de fada, o poeta sorrir, barriga cheia, farto, satisfeito.  Abra os manuscritos e exibe 

seus poemas, suas mediocridades e sua falta de talento sobre a mesa. A moça 

elogia, promete-lhe resenha sobre as poesias, promete publicação em jornal literário 

local. Sem se perceber, a moça, tão direita, faz com o poeta medíocre o jogo da 

pusilanimidade.   

 Alguns dias depois, ela abre a porta de casa e o encontra sentado no meio fio 

da calçada. A fronte apoiada nas mãos lívidas, o rosto marejante de mal sentir. 

Estou doente, Iranília, vou morrer. Num piscar de olhos e cheios de compaixão, 

aparecem o transporte, o médico, a enfermeira, os remédios. Em poucos dias, a 

convalescença. A lividez amarelo-esverdeada abandona o poeta, ele retoma sua 

palidez de costume e se recompõe. A moça acompanha a transformação, satisfeita. 

Ela esquece o presente rejeitado e esquece as dificuldades que tivera para comprá-

lo. Os olhos do poeta são de súplicas, olhos de pedinte. 

 Iranília, preciso lançar um livro, já tenho muita coisa escrita, me ajude, Iranília. 

Ela enche os olhos de compaixão e de água salgada. O carinho salta-lhe do olhar. 

De repente, como num filme de Disney, abrem-se as portas de um amplo recinto 

nobre e entram os convidados. Todos os convidados são representativos da 

inteligenzia literária da província. Iranília conseguira espaço na imprensa local para 

uma foto do poeta e a divulgação do evento. Uma mesa solene forrada, uma fina 

tolha exibindo um arranjo de flores ao lado da pilha de livros. 
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 A edição é barata e tem a capa azul brilhosa. Junto dos livros, dois cinzeiros 

de aço inoxidável, fina prataria. Um tapete vermelho surrado, mas limpo, cobre o 

piso. Parte das laterais do ambiente então ocupadas por caixas imensas de som, um 

serviço de som completo. O poeta teria voz para discorrer sobre sua pequena obra. 

Na composição da mesa estão um senhor de óculos, que é poeta e vereador – 

representando a prefeitura, uma poetisa gorda, com o vestido apertado ressaltando-

lhe as curvas das nádegas e as reentrâncias da calcinha, o produtor do evento – um 

rapaz calvo cheio de espinhas no rosto, mãos brancas e macias, uma jovem 

preocupada com o louro químico dos próprios cabelos, o poeta pálido na 

extremidade esquerda da mesa e Iranília ao centro, por trás do arranjo de flores. 

Uma rala e morna plateia assiste ao evento. 

 Emocionada, Iranília pronuncia o discurso de apresentação do livro e capricha 

em alguns ss: Essste livro hoje apresentado aos senhoresss, é de um poeta ainda 

obssscuro, masss de grande potencial. Asss poesiasss que osss senhoresss terão 

oportunidade de ler aborrrrdam sobretudo o tema da solidão e dasss angústiasss 

humanasss. Palmas formais e apressadas antecipam para o final do dissscurso. O 

poeta tímido se recursa a discursar e recebe os cumprimentos. Disfarçando o 

exibicionismo, discretamente retira uma canetinha de ouro do bolso do paletó para 

assinar dedicatórias. A edição modesta barateia o preço de cada exemplar. Dez 

reais. Mas poucos se interessam em comprar livros. Mesmo assim, o poeta ri sem os 

dentes caninos, retesando os beiços finos, apenas os dentes incisivos à mostra. 

Iranília tem os olhos brilhantes e, para ela, a solidão está terminada. 

 Quase todas as pessoas já se retiram do recinto, entediadas. Iranília procura 

o poeta com fome. Seus olhos percorrem todo o ambiente. Preocupada e agitada, 

esmera-se em recolher as coisas que trouxera de casa, os dois cinzeiros, a toalha 

da mesa, o arranjo de flores, o tapete que pedira emprestado à vizinha. O serviço de 

som é pesado, daria um jeito de vir com o poeta no outro dia para apanhá-lo. As 

pessoas conhecidas se despendem dela, uns beijos distantes, ela retribui com a 

mesma distância. Apressada, tenta dar uma ordem no ambiente, limpa uma cinza de 

cigarro em cima da mesa com a mão espalmada. Enquanto se agita, procura o 

poeta com os olhos manchados de maquilagem. O poeta se despede dos últimos 

amigos que ainda estão no recinto, ele não percebe a ansiedade de Iranília. Apertos 

de mãos. Parabéns, poeta. 
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A moça percebe que está se urinando, sente a bexiga cheia e excitada. 

Precisa ir ao sanitário, é urgente. Enquanto se desvencilha da calcinha, ela recorda: 

tenho que me apressar, o poeta espera minha carona. Ele, desvalido, não tem 

automóvel, percorre a vida de ônibus, ido e vindo. Iranília agacha-se sem, contudo, 

sentar no vaso sanitário, tem medo de infecções urinárias e de outras doenças, 

nesses tempos de aids. A urina espirra, ansiosa e barulhenta.  

Rapidamente, sem mais delongas nem papéis higiênicos, ela se veste, 

arruma levemente o cabelo, investiga os olhos, meu Deus, que cara horrorosa, estou 

cansada, suada. Na saída, agarra a sacola com as quinquilharias do evento, 

cinzeiros, toalha, arranjo de flores, o tapete. A sacola pesa de mediocridades, de 

coisas vãs, o poeta lhe pesa nos ombros. Ela ergue os olhos, passeia o olhar pelo 

recinto, dois rapazes ainda estão sentados, são os vigilantes sonolentos esperando 

para fechar o prédio. Ela grita com o olhar: Onde está o poeta? O poeta já saiu com 

uma turma, não deixou recado, os vigilantes balbuciam com os olhares. Era 

verdade. Naquele momento, Iranília sente uma dor insossa nos pés, o sapato novo 

apetado. Iria para casa sozinha, a maquilagem derretendo no suor e nas lágrimas. 

 Durante dias e dias do calendário, durante noites de lua cheia, durante noites 

de todas as luas, ela telefona. Este telefone está programado para não receber 

ligações, é a mensagem eletrônica metálica, gravada. Passeia os olhos pelos locais 

que tinham frequentado juntos, os cinemas, os teatros, os shoppings, os 

restaurantes, os cafezinhos, os bares, a editora, o local do lançamento do livro. 

Indagava dos amigos. Não há sinais. 

 Acontece que um dia, Iranília tem a notícia de que o poeta fora visto, muito 

pálido, almoçando, com a secretária particular de um executivo estadual. Ela, a 

secretária, pagava-lhe o almoço. Era uma coroa divorciada, com filhos já criados, 

perto de se aposentar. O mesmo deslumbramento, o mesmo desvelo, a mesma 

dedicação, a secretária do executivo estadual também enche os olhos dágua, 

comovida com as histórias do poeta. ―Hoje nem ao menos tomei café da manhã‖. E 

de novo a mesa farta, novos presentes de aniversário, novo lançamento de livro. 

Estou doente, vou morrer. Mais transporte, mais médico, mais enfermeira, remédios 

e a convalescença. O mesmo ritual de solidão. 

 Uma noite, Iranília urra para dentro de si, engole lágrimas, comprime um 

buraco no estômago. Parece mais velha, assim, sem maquilagem. Ela reúne as 

partes fragmentadas, as mãos trêmulas, olhos vermelhos, ombros arqueados, 
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abdômen afundado. Uma britadeira perfurando a alma. Consegue juntar os pedaços 

de perna, de braço, pedaços de cartilagens, estilhaços de fígado, pele e cabelos de 

sexo, restos de boca, frangalhos de cérebro. Iranília junta seus neurônios. Ela ainda 

é uma professora com mestrado em Literatura Brasileira, culta, viajada, portadora de 

conhecimentos gerais. Consegue reunir-se e tenta escrever uma carta ao poeta. 

―Meu caro poeta‖. Uma lágrima, um soluço, um espasmo. E Iranília adormece. 

 Mas acontece que no dia seguinte, está outra vez a professora no colégio 

ministrando aulas, a maquilagem mal feita, os dentes manchados de batom, as 

olheiras mal dissimuladas, o cabelo feio com excesso de fixador, um tufo endurecido 

caindo sobre a testa. Os alunos comentam hihihihi. A professora exagera nos ss e rr 

sem entusiasmo. Os sapatos apertam com uma dor cansada. Iranília conta os 

minutos. 

 Ao chegar em casa, adentra o ambiente depressivo de seu quarto e tira os 

sapatos. O contato com o piso frio adormece a dor dos pés. Não quer comer nada. 

Um corpo de suco de laranja com gelo e pronto. A moça senta na cadeira do 

computador e, reunindo de novo seus pedaços interiores estilhaçados, clina no 

word, salvar como, formatar fonte, clica em outras formatações e inicia:  

―Meu caro poeta, 

 Lembro-me agora de um filme – Dama por um dia – que contava a história de 

uma mendiga desvairada. Um príncipe lhe dera algumas moedas, passara-lhe a 

mão na cabeça e lhe dissera “- minha filha”. Desde aquele momento, ela começou a 

viver em função de ser filha de um príncipe, e morreu acreditando nisso, embora 

todas as evidências expressassem o contrário. Meus pensamentos andam 

apressados, e não sei o motivo que me fez lembrar essa história. 

 Lembro-me agora também da história de Gelsomina, personagem de “La 

Strada”, filme de Fellini. Era uma prostituta de poucos atributos físicos, mas 

portadora de uma profunda beleza interior. Gelsomina tinha uma capacidade muito 

forte de amar e por isso se dava sem restrições. Muitos amantes a exploravam em 

sua generosidade. Ela se envolvia por inteiro, até financeiramente. Gelsomina 

sempre saía de seus relacionamentos amorosos com muita dor, mergulhava nos 

poços mais profundos da vida. Mas aos poucos encontrava forçar Deus sabe onde, 

e retornava à superfície de onde levantava vôo. As cenas finais desse filme, meu 

caro poeta, são tocantes, cheias de humanidade. O namorado, após tê-la 

espancado a céu aberto, toma-lhe a bolsa e joga-a com o rosto dentro de uma poça 
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imensa de lama. No momento, passa pela cidade um cortejo de circo animado, com 

palhaços, um caminhão com animais enjaulados, uma banda desafinada tocando e 

o povaréu dançando atrás, formando uma alegre procissão. Gelsomina levanta o 

rosto e esboça um sorriso sujo de lama. Lentamente ela se ergue, ensaia uns 

passos de dança e segue o cortejo. Seu rosto nesse momento, exibe o sorriso mais 

bonito que já vi numa tela de cinema. Meus pensamentos prosseguem correndo 

rápido. E também não sei explicar porque me recordei dessa história agora. 

 Meu caro poeta, você falhou comigo muitas vezes, por pensamentos, 

palavras e atos. Nunca consegui entender os motivos das falhas por mais que 

tentasse. Os motivos transcendem meus limites de compreensão. Ao longo da 

minha vida tenho adentrado pessoas as mais controversas e incoerentes. Nesse 

processo, às vezes me machuco, me envergonho de mim mesma, quero sumir, tudo 

que consigo é esconder-me de mim. Uma dose de sonífero e adeus. De adeus em 

adeus, tenho levado minha vida. Mas, nada como um dia após o outro. Há sempre 

um amanhecer. São os amanheceres que têm me salvado.  

 Nesses três meses de convivência, houve momentos de mágoa, de 

incompreensão, de equívocos e disparates. Um dia, você me procurou quando 

passou mal num ônibus e eu levei você ao médico, lembra? Depois que você estava 

recuperado, fiquei atônita quando me disse que me procurava porque minha casa 

era o abrigo mais próximo. Nenhum gesto de agradecimento, nenhuma palavra de 

reconhecimento. 

 Você rejeitou meu presente de aniversário que aliás, ainda não terminei de 

pagar. Você sabia que eu estava me sacrificando para comprar seus óculos, 

compadecida de ver você sem enxergar, você que era poeta, precisava ler e 

escrever. Você ao menos me devia ter recusado antes que comprasse, para me 

poupar de um sacrifício tolo. Mas você não somente aceitou, como foi comigo à ótica 

escolher modelo de armação e qualidade das lentes. Até hoje não encontro 

respostas para esse disparate. 

 E quando lhe emprestei dinheiro, meu décimo terceiro salário, para você 

pagar à editora, o fiz na melhor das intenções, pois não suportava mais ouvir você 

dizendo que ia se matar. Cuidei de tudo para que a solenidade de lançamento do 

seu livro decorresse de forma mais digna possível. Terminou a festa de lançamento, 

a noite se fechou e não vi mais você. 
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 Em vão procurei você em todos os cantos, recantos e desencantos da cidade, 

indaguei aos amigos. E nada. E ninguém. Precisávamos devolver o serviço de som, 

aquelas caixas imensas. Eu conseguira todo o equipamento emprestado, através de 

uma pessoa conhecida. Você tinha prometido me ajudar na tarefa de devolução. No 

entanto, eu não o encontrava. Seu telefone estava programado para não receber 

ligações. Cansada de procurar, e envergonhada, arregacei as mangas e fui ao local 

do evento com um caminhão de mudanças. Enfrentei estacionamentos cheios, 

proibições de estacionar em fila dupla e carrancas de guardas de trânsito. Uma 

chuva fina e irritadiça salpicava meus cabelos e enfeava minha maquilagem. Paguei 

o frete e enfiei a cara na lama, inibida de mim mesma. 

 No entanto, tal qual Gelsomina, vou esperar o primeiro circo passar, vou me 

reerguer e sair dançando, acertando meus passos e meus olhos com os passos e 

olhos da multidão. Certamente estarei com o sorriso aberto, o mais aberto que 

alguém já sorriu no bairro onde moro.  

Quanto a você, espero que me pague o que deve, pelo menos 

financeiramente, já que os prejuízos emocionais são sem retorno. 

 Lembro-me agora: A última pessoa que há algum tempo atrás, me usou e 

tentou me destruir para se promover, eu a destruí mais na frente, com a ajuda de 

amigos que até hoje são meus amigos. Faço questão de que você saiba disso.  

Seja feliz e adeus. 

Com os cumprimentos de 

Iranília 

 

SEM NADA. É A LEI 

 

 Já escurece. Letícia vem do trabalho, ansiosa por chegar em casa, tirar os 

sapatos, tomar um banho, vestir uma camiseta fresquinha. Comeria alguma coisa, e 

ainda alcançaria a novela das oito. No primeiro ônibus que chega, ela sobe 

atropelando pessoas, pacotes, meninos, e até sem querer bate nos óculos de um 

senhor mal humorado, que reage: filha da puta. Desculpe, Letícia tem pressa de 

chegar em casa. Entra no ônibus e procura se acomodar entre uma senhora magra 

com um tique nervoso na boca e um adolescente que carrega a bolsa escolar, um 

compasso gigante e uma folha enrolada de cartolina que se amarfanha, apesar dos 
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cuidados. Uma moça gripada funga o nariz escorrendo, as bordas luzindo de 

secreção. Não importa. Vale tudo para chegar em casa. 

 Letícia escuta o rádio FM do ônibus. São exatamente dezenove horas e dez 

minutos na capital paraibana, horário de Brasília. Teria tempo, sim. O percurso até 

sua casa levaria quarenta minutos, contando com todas as paradas até lá. No rádio 

FM, o noticiário local fala de um político flagrado com porte de cocaína; em seguida, 

soturnamente e com voz grave, o locutor noticia um estupro no bairro Mangabeira II. 

No frontispício externo, o destino do ônibus: ―Mangabeira II Via Por Dentro‖. Os 

passageiros se entreolham, em meio a empurras, desculpes, não há de quês e 

suores agoniados. Sentada, uma senhora encardida tenta acalentar uma criança no 

colo, sacudindo as pernas sob o bumbum do menino; ela desempenha 

malabarismos para evitar que a chupeta despenque no chão de lama, de escarro, 

farelos de pão e biscoitos; a chupeta sempre escorrega; na aflição, a mãe limpa-a 

com a barra da saia e empurra na boca do menino, acalmando-o com bactérias.  

 Letícia sonha em ter um carro. Sonha um dia poder chegar em casa menos 

cansada, menos triste. Sonha em casar, ter filhos, sair de Mangabeira e morar na 

praia, como muitas das suas colegas tinham conseguido. Tem nível superior, espera 

com isso melhorar de situação. 

 Dentro do ônibus, Letícia viaja em seus pensamentos, não repara que um 

senhor guarda noturno – via-se pelo uniforme – se chega por trás dela, são tantos os 

empurrões, que não nota nada de diferente. Aos poucos, percebe a respiração do 

senhor junto a seus cabelos, descendo ao seu pescoço. Seu corpo reage, tenta se 

afastar, não consegue, tenta novamente, busca ficar junto do adolescente que 

carrega a bolsa escolar e a folha de cartolina, o moço lhe inspira confiança, lhe 

passa segurança em meio à promiscuidade dentro do ônibus. Num relance, o 

estudante lambe os próprios lábios com distraída lascívia e mergulha a língua nos 

olhos de Letícia. A língua do estudante mexe e atinge suas partes íntimas, seu corpo 

estremece e intumesce. Letícia munda a direção do olhar, e algo se agita dentro 

dela. Sente-se desamparada. 

 O ônibus faz um retorno fechado, um homem sarará levanta o braço para se 

apoiar, e o sovaco passa rente ao nariz de Letícia, um suor passado, vencido, 

azedo. Letícia engulha, dissimulada. Um dia compro um carrinho velho, meu Deus, 

me ajude. O senhor guarda noturno atrás dela se esgueira entre as pessoas e 

sempre a alcança, e cola, e esfrega, e mais procura respirar sobre seus cabelos e 
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pescoço, insinuando-se como uma lâmina em seu corpo. Letícia disfarça, tenta se 

afastar, vira o rosto para longe. Na parte superior do painel do ônibus, São Cristóvão 

olha o motorista e os passageiros com um olhar imóvel, congelado. Apague essa 

idéia. Favor não falar com o motorista. São avisos que vão e vêm nos trajetos de 

rotina. Facilite o troco, é a lei. Meu Deus preciso comprar um carrinho. 

 O guarda noturno respira, funga com energia, as narinas soltando uma 

perceptível sibilar que bolina as entranhas da moça. De repente se lembrou que 

nunca mais tivera um namorado.  Ai, meu Deus, uma vontade imensa de fumar. O 

senhor se gruda, ela não consegue mais disfarçar a agonia e se queda. Calada e 

ofegante. Uma freada brusca empurra mais o corpo do senhor para junto do corpo 

de Letícia, e institivamente, ele segura-a pelos ombros para melhor se apoiar. E não 

larga mais. Ela sacode levemente os ombros, ele a segura com mais firmeza, ela 

sacode de novo e, mais energético, ele atrai mais para perto. O quadril de Letícia já 

experimentava nitidamente uma saliência encostando, encostando, se esfregando. A 

moça tenta retesar o quadril, mas não dá certo, o quadril muito empinado. Pensou 

em se virar, seu rosto ficaria de frente para ele, mas reflete: não, ele pode até 

disfarçadamente bolinar meus seios. Não, tenho que aguentar firme. E ele, cada vez 

mais ousado. 

Letícia não sabe mais o que fazer. Seu corpo vibra, vibra, vibra. A cada 

balanço do ônibus, a cada freada, a cada curva, ela jaz cada vez mais entregue, o 

cio mais aflorando, surdo, mudo, em segredo, mexendo entre suas pernas, entre 

todos os recantos pares do seu corpo. São Cristóvão, aos avisos de não fumar, não 

falar com o motorista, facilitar o troco. A criança suga a chupeta lavada de bactérias 

e cerra as pálpebras, a mãe relaxa as pernas. O adolescente protege seus 

trabalhos, sua cartolina cheia de gráficos. É a lei. 

Numa curva fechada, o guarda noturno se inclina mais e lambe discretamente 

o pescoço de Letícia... Aaaaiiiiiii ela sente seu clitóris devassado, mordido. Dentro do 

zíper jeans, as saliências do homem se intumescem. Ameaçam, romper o zíper. É a 

lei. 

Entre braços, pernas, pacotes, pensamentos, palavras e obras, Letícia 

consegue alcançar com o olhar a janela do ônibus, está próxima a sua parada. 

Numa decidida sacudidela de ombros, se desvencilha do senhor e fura espaços para 

passar, nadando entre conflitos, pisando calos, atraindo mau humores, nadando em 

direção à porta de saída, suas pernas tremendo com a respiração do senhor. O 
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interior do corpo da moça se umedece mais, suas braçadas aflitas a impulsionam na 

direção da porta do veículo. Desceria na próxima parada. Deixaria para trás a 

criança ressonando, a mãe tranquilizada, o estudante cuidadoso e lascivo, o sarará 

de suor seco, o senhor de óculos, com os óculos bem guardados no rosto. Deixaria 

o guarda noturno intumescido por dentro do zíper. Letícia desce apressadamente, os 

seios inchados das mãos do guarda em seus ombros e da saliência do pênis em seu 

quadril. Os seios inchados com a lambida distraída do estudante em seu próprio 

lábio vermelho de juventude. 

No instante da descida, Letícia se lembra do banheiro da casa, do 

chuveirinho, da duchinha. A essas lembranças, os bicos dos seios crescem e 

ameaçam romper-se por dentro da blusa. Ufa!!! Letícia caminha a passos ágeis, o 

entre perna úmido de suor e excitação. As ruas desertas, as casas de muro alto 

fechadas, todos ligados no final da novela das sete. Letícia caminha ofegante, a 

bolsa a tiracolo, o contracheque saltitando do recente aumento salarial, 10%. Num 

relance, se lembra que estará sozinha em casa, a irmã viajando. Tem nada não. 

Trancará tudo com cuidado, reforçando e escorando as entradas com o sofá e o 

birô. Letícia queria somente chegar, se despir e banhar-se demoradamente. 

Descarregaria a ansiedade no banheiro, sob o chuveiro, a duchinha percorrendo-a, a 

saliência úmida do senhor saltaria do zíper para a ducha, a língua do estudante 

mergulharia em todas as suas reentrâncias. Seu corpo pede piedade, os 

pensamentos pedem ajuda. Letícia apressa os passos. Recorda São Cristóvão do 

ônibus. Impassível, sem umidade, sem intumescências, sem piedade. Recorda o 

menino dormindo, placidamente convivendo com áscaris e oxiúros, giárdia e leite 

azedo. Sem sobroços e ansiedades, sem virtudes, sem pecados. Sem nada. Só um 

menino. Letícia sente a rua dançar, o corpo rodopia, gira, gira, gira.  

Aos primeiros raios de sol, os transeuntes passam por Letícia inerte na 

calçada, pálpebras azuladas e meio abertas. Sem o estudante e sem o homem 

intumescido. Sem salário, sem carro e sem irmã. Sem nada. É a lei. 

 

CRÔNICA DE UMA VENDEDORA DE PRODUTOS DA AVON 

  

 Sou funcionária pública de baixo escalão do município. Moro numa favela 

urbanizada. Lá temos água, luz e temos até um posto médico para emergências. 

Ganho um salário mínimo e trabalho meio expediente. O restante do expediente 
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diário preencho-o vendendo produtos da avon. Minha renda, portanto, não me 

permite comer quando tenho fome. Se fosse para matar a vontade, eu comeria o dia 

inteiro, pois estou permanentemente faminta. Minha renda também não me permite 

dormir: estou endividada, ameaça de despejo. Portanto, nunca tenho sono. Mesmo 

porque meu marido, que está desempregado, bebe o dia todo. Eu nunca sei como 

ele vai chegar em casa, de madrugada.   

 Meus dentes, ou seja, minha prótese inferior, depois que emagreci doze 

quilos, afroxou muito. Arrisca-se a cair se eu der uma risada mais extravagante. 

Imagine se eu posso estar abrindo o sorriso à toa. Tenho que disfarçar com a mão 

em concha sobre a boca. Percebi a inutilidade do meu sorriso desde o momento em 

que vi que minha vida não é de graça, pago alto para estar viva em relação ao que 

ganho.  

 Mas não sou de pedir nada a ninguém. Em época de eleição, sim. Peço 

coisas aos políticos. É época em que tenho certeza de que posso ver meus pedidos 

atendidos. Já me programei: na próxima eleição, voto em quem me der uma prótese 

nova, material para rebocar minha casa e uma bicicleta para que eu me locomova 

com as caixas e embrulhos da avon, vendendo e cobrando a quem vendi e não me 

pagou. Graças a Deus conheço quando um político é um bom político. Mas, pedir, 

peço a qualquer um. Na hora de votar... o voto é secreto. 

 Gosto muito de me lembrar do futuro. Trocando em miúdos, eu vivo no futuro. 

Fugindo do meu passado tenebroso e do meu presente cizento, faço de contas que 

saí da favela. Faço de contas que estou morando num bairro mais oi menos, que 

meus dentes são perfeitos, que ando de moto e que não sou mais peão da avon, 

agora sou monitora! No meu futuro, tenho almoço e ceia, meu primeiro marido, o 

que bebeia, morreu de cirrose hepática, eu tenho outro marido (um gato!), que nem 

bebe nem fuma, ele é evangélico! Prefiro meu futuro, porque nele sou feliz. 

 Houve um tempo em que resolvi não me preocurar mais com nada. Por um 

lado foi bom, eu relaxei mais. Por outro lado, foi péssimo: Aos poucos, foram 

cortanto a luz, a água, os vizinhos falavam mal de mim dizendo que eu era 

desleixada. E eu, preocupada, saia de casa e pedia arrimo à minha família, que é 

um pessoal remediado, mas cheio de má vontade com parentes sem remédio. Por 

isso que eu digo: foi uma fase ao mesmo tempo boa e ruim. Nessa época eu só 

tinha o emprego da prefeitura. 
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 Já cometi muitos erros na minha vida, sendo que o último quase me matou de 

acanhamento. Foi num velório: Em vez de dizer meus pêsames, eu disse meus 

parabéns. Uma mulher rica que me compra produtos da avon ainda vio me consolar, 

me dizendo que aquilo não foi errao, foi apenas uma gafe. Hum... gafe para ela, que 

é rica. 

 O senhhor que me desculpe. Sei que sou mais ou menos um fracssso. Mas 

não me chame de burra. Esse desaforo eu não levo para casa. Nunca fiz burrice. 

 Tenho tanta fé em Deus. O pastor da igreja do meu marido vivie dizendo: 

Deixem de tanto pedir. Agraceçam pelo que vocês têm. Todos na igreja ficam 

balançando a cabeça dizendo sim ao pastor. Só eu que fico assim na dúvida. 

Preciso de tanta coisa e tenho tão pouco. Da igreja para casa, venho cheia de 

dúvidas pelo caminho. Mas felizmente, tenho tando o que fazer, tanto com o que me 

preocupar, que logo esqueço o pastor, a igreja, o povo balançando a cabeça 

dizendo sim, esqueço minhas dúvidas e me deito, me escondo no futuro. 

 Detesto discussão por causa de besteira. Tiro por mim. Quando meu marido, 

o que bebia, vinha discutir comigo e me avacalhar, eu saía pro quintal para não 

escutar e tacava a cantar Sorria, meu bem, sorria. Meu marido ficava irado, não 

gostava de Evaldo Braga. Eu não conheço a tal Legião Urbana. Mas sei decorado o 

repertório de Chitãozinho e Xororó, de Leonardo e aquele outro que morreu. Meu 

marido, embriagado, se danava comigo, mas não podia fazer nada. Eu não discutia 

com ele. 

 Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Não me meto. Também não 

permito que se metam em minha vida. Graças a Deus defeco na cabeça de quem 

me censurar. Adotei a política de deixar em casa o que é de casa e deixar na rua o 

que é da rua. Ninguém nunca me viu com fofoca, com disse-que-disse. 

 Também não gosto de quando se metem a dizer para mim que devo parar de 

fumar, que devo fazer dieta, que tenho que fazer ginástica e outras melecas mais. 

Sobre fazer dieta, não preciso mais explicar, já expliquei quando falei do meu 

emprego, do meu salário. Ginástica? Querem ginástica mais exaustiva do que correr 

atrás de ônibus carregada de produtos da avon, andar nos ônibus lotados, 

atropelando as pessoas com meu corpo imenso e meus pacotes da avon? Parar de 

fumar, nem morta. É único divertimento que tenho, fora dos programas de Ratinho. 

 Penso que nunca tive grandes amizades. Eu tinha uma amiga a quem tudo eu 

desabafava: sobre minhas dívidas, sobre as brigas com meu marido, sobre meu 
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problema de unha encravada. Um belo dia, só porque perguntei se ela tinha 

oxigenado o cabelo, ela nunca mais falou comigo. Que besteira. E se afastou 

levando meus segredos. 

 

 

@KCX&^^<-:/?##****$kf;[=-**^%$#‘~!@#$%^&*()_”{:?> 

  

 Sala de bate papo 

 Sexo 

 Sala Casal (5) 

 

 Gisell@mar entra na sala 

 P@uGrosso entra na sala 

 

 Gisell@mar fala reservadamente p/ P@uGrosso: oi 

 P@uGrosso fala reservadamente p/ Gisell@mar: oi 

 

 Depois dos cumprimentos inciais, os dois amantes começam a se descrever: 

Gisella tem 32 anos, nem feia nem bonita, dá pra curtir, cabelos e olhos castanhos, 

professora universitária, divorciada, mora sozinha, há três meses sem namorado, 

pratica esportes sobretudo natação. Está teclando de Santa Catarina. Veste uma 

camisola rósea... somente. 

 P@u Grosso [...] é moreno, tipo atlético, tem tatuagens nas partes íntimas, 37 

anos, casado, dois filhos, autônomo, está teclando do seu escritório em São Paulo. 

Sem camisa, traja uma cueca de seda. 

 E começam a se torcar, seguram-se pelas mãos, se abraçam lentamente, 

mais, mais, mais. 

 P@uGrosso vibra no corpo enxuto de Gisell@, as partes íntimas se tocam 

levemente, ambos, sentem mutuamente as umidades de seus seres. Gisell@ 

suspira, deixou o cigarro aceso no cinzeiro ao lado. Disfarçadamente toma um trago 

do cigarro, expelindo a fumaça dentro da boca de P@uGrosso, o homem traga a 

fumaça já fumada de Gisell@. Fumaças, beijos e bocas se misturam na orgia. E 

mais fantasias, mais, mais, mais. Os corpos se interpenetram, se entreumedecem, 

se entremolham. O cigarro fica esquecido, a cinza invade a mesa da cabeceira. 
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Beijos se transformam em mordidas, sussurros viram gemidos. Gemidos viram 

ganidos de cadela. Gritos se transformam em uivos de lobo. Lovo e vira-lata 

enfurecidos pelo amor. E mais fantasias, mais, mais, mais.... As partes íntimas 

dançam num balé irado pela dor. Ambos os corpos viram esculturas em movimento, 

cada vez mais suadas, cada vez mais sofridas. Carícias se transformam em 

pancadas, palavras viram palavrões que mais enfurecem Gisell@ e P@u galopam 

em direção ao zênite, a a a a a a a i i i i i i i i i ....... 

 P@uGrosso fala reservadamente para Gisell@mar: goza, minha cadela, goza 

goza goza goza!!! Uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii . . . . . .  

 Gisell@amar grita reservadamente para P@uGrosso: @KCX&^^<-

:/?##****$kf;[=-**^%$#‗~!@#$%^&*()_‖{:?> 

 Em Santa Catarina, quatro dias depois, os jornais locais noticiaram que a 

socialite anciã Sra. Gisell@ Maria Ciacco, de 78 anos, foi encontrada morta, em seu 

apartamento de luxo, vítima de uma parada cardíaca. Diante de uma tela de 

computador, seu rosto jazia de borco em cima do teclado, os olhos arregalados. A 

face arroxeada já apresentava os primeiros e visíveis sintomas de putrefação. Os 

dedos crispados e indefesos se seguravam hirtos nas teclas arrancadas do teclado. 

Um inseto passeava sobre seu olhar parado. 

 

 


