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RESUMO 

 

 

A presente dissertação se estabelece a partir do estudo do romance As Parceiras 

(1980) de Lya Luft. A pesquisa aborda questões voltadas para construção da 

identidade da personagem central Anelise e a estrita relação entre a obra de ficção e 

os processos sócio-históricos da modernidade e pós-modernidade, enfatizando 

como esses processos estão inseridos na obra de ficção, visando identificar como os 

discursos ideológicos, principalmente os apoiados no patriarcalismo são 

representados na literatura produzida por Lya Luft. Sustentamos, assim, uma 

perspectiva apoiada na relação entre literatura e sociedade. Nesse ponto, 

verificaremos como a personagem central é composta a partir do viés melancólico e 

memorialístico, fruto dessa relação entre sujeito e sociedade. Para tanto, partimos 

fundamentalmente das concepções apresentadas por Antonio Candido, Beth Brait e 

Stuart Hall, no que concerne a construção identitária e fragmentada, e nos 

apontamentos referentes a memória e melancolia, Maurice Halbawachs, Ecléia Bosi, 

Sigmund Freud, Walter Benjamin e Júlia Kristeva nos darão o suporte necessário 

para evidenciar como o fluxo de memória e a melancolia refletem-se na personagem 

central da narrativa e no individuo que habita a sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave; Literatura. Memória. Melancolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation is established from the study of the novel As Parceiras 

(1980) by Lya Luft. The research deals with questions related to the construction of 

the identity of the central character Anelise and the strict relation between the work of 

fiction and the socio-historical processes of modernity and post modernity, 

emphasizing how these processes are inserted in the work of fiction, aiming to 

identify how the ideological discourses, especially those supported in patriarchalism 

are represented in the literature produced by Lya Luft. We thus support a perspective 

based on the relationship between literature and society. At this point, we will verify 

how the central character is composed from the melancholic and memorialistic bias, 

fruit of this relationship between subject and society. For this, we start fundamentally 

from the conceptions presented by Antonio Candido, Beth Brait and Stuart Hall, 

regarding the identity and fragmented construction, and in the notes referring to 

memory and melancholy, Maurice Halbwachs, Ecléia Bosi, Sigmund Freud, Walter 

Benjamin and Júlia Kristeva will give us the necessary support to show how the flow 

of memory and melancholy are reflected ind the central character of the narrative and 

in the individual who inhabits contemporary society. 

 

 

Key words: Identity. Memory. Melancholy 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nada entendo de signos: 
se digo flor é flor, se digo água 

é água. (Mas pode ser disfarce de um segredo.) 
se não podem sentir, não torçam a arvore de coral 

do meu silencio: deixem que eu represente meu 
papel. 

Não queiram me prender como a um inseto no 
alfinete da interpretação: se não me podem amar, 
me esqueçam. Sou uma mulher sozinha no palco, 
e já me pesa demais todo esse oficio. Basta que a 
torturada vida das palavras deite seu fogo ou mel 

na folha quieta, num texto qualquer com o meu 
nome embaixo. 

(Lya Luft –Mulher no Palco) 

 

 

Sabendo da estrita relação entre literatura e sociedade, e do modo como 

estas se complementam, em uma espécie de jogo de representação, uma 

representando a outra, sem uma ordem definida trazemos para discussão os 

postulados de Lukács, que recebendo a forte influência do marxismo, em sua 

célebre obra A teoria do romance, postula que o romance é um produto social do 

seu tempo, a saber, da modernidade. Sobre o pensamento do teórico alemão, 

Otsuka (2010, p. 39) nos mostra que “a tipicidade, em Lukács, implica que as 

personagens e as circunstâncias sejam representativas da sociedade figurada na 

obra”. Dessa forma, os aspectos históricos, sociais e filosóficos dos tempos 

modernos influenciam diretamente a obra literária, não apenas o conteúdo, mas a 

própria estrutura. Nessa perspectiva, o momento sócio histórico não se constitui 

apenas como pano de fundo para fins de contextualização da obra ou de seu 

enredo, mas gera um produto, um gênero, uma estrutura. 

Dando-nos um panorama inicial, Lukács nos apresenta um mundo que nos 

parece ser o das epopeias gregas, o autor nos mostra uma harmonia entre o homem 

e o mundo, ambos não são e nem se constituem estranhos entre si:  
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Essa é a era da epopeia. Não é a falta de sofrimento ou a segurança 
do ser que revestem aqui homens e ações [...], mas sim a adequação 
das ações às exigências intrínsecas da alma: à grandeza, ao 
desdobramento, à plenitude. (LUKÁCS, 2000, p.78) 

 

 

Portanto, de acordo com essa perspectiva, não é que haja, na poesia épica, 

a falta de sofrimento, pelo contrário, há uma capacidade, por parte dos homens, em 

lidar com tais dilemas, são escassos dramas decorrentes de choques entre o interior 

e o exterior das personagens. Por sua vez, o romance, para Lukács, representa em 

sua forma interna o mundo moderno através da figura do herói problemático, por 

exemplo.  O conceito de indivíduo problemático, para o autor, também tem a ver 

com esse estranhamento entre o homem moderno e o seu meio, o seu mundo. Esse 

“indivíduo problemático” (LUKÁCS, 2000, p. 79) está diante de um mundo que pode 

ou não lhe trazer bem-estar, pois essa não é uma questão essencial do romance da 

modernidade. Quem também trata da natureza desse herói é o teórico Lucien 

Goldmann referindo-se a este como “herói demoníaco” ou ainda como “personagem 

problemático”, atribuindo a este a categoria de “um louco ou um criminoso” 

(GOLDMANN, 1976, p. 9), o que nos faz perceber que a imagem desse herói não se 

constrói de forma idealizada ou romantizada, pelo contrário, são seres em quem, 

muitas vezes, não se enxerga virtude alguma. 

 De acordo com a visão de Lukács, o romance substitui a epopeia grega ao 

mesmo tempo em que os tempos modernos surgem, influenciando, decisivamente, a 

construção da figura do herói, agora não mais harmonioso com o mundo e repleto 

de grandes virtudes, mas sendo, quase sempre pessoas comuns, com diversos 

dramas e conflitos de teor interno, sentindo-se sozinho em um mundo que 

desacreditou dos deuses. 

No Brasil, a crítica sociológica da literatura ganha destaque em Antonio 

Candido, que em sua obra Literatura e sociedade: estudos de teoria e história 

literária discorre sobre essa relação entre a arte literária e a sociedade. Inicialmente, 

Candido nos mostra que outrora, realmente, havia a visão de que o contexto social 

em que estava inserido um texto literário era fundamental para que houvesse o 

entendimento deste, mas logo em seguida essa concepção mudou e a visão anterior 

passou a ser tida como falha. Ainda de acordo com Candido (2010, p. 4):  
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Depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a 
matéria de uma obra é secundária, e que a sua importância deriva 
das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma 
peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer 
condicionamentos, sobretudo social. 

 

 

O teórico mantém uma postura um tanto quanto equilibrada entre essas 

duas correntes de pensamento, não adotando nenhuma das posturas de forma 

radical e isolada. Assim, o entendimento se daria através de uma fusão entre “texto 

e contexto”, para ele “o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem 

como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição 

da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (CANDIDO, 2010, p. 4). Isso quer dizer 

que é papel dessa crítica de ordem sociológica, perceber como um elemento externo 

à obra passa a ser interno componente de tal obra ou o inverso. 

Antonio Candido (2010, p. 5) prossegue nos fazendo refletir sobre o papel 

dessa leitura da obra voltada para o social: 

 

 

Tomando o fator social, procuraríamos determinar se ele fornece 
apenas matéria (ambiente, costumes, traços grupais, ideias), que 
serve de veículo para conduzir a corrente criadora [...]; ou se, além 
disso, é elemento que atua na constituição do que há de essencial na 
obra enquanto obra de arte [...] 

 

 

Essa reflexão nos instiga a pensar sobre o papel do elemento ou “fator 

social” dentro de uma obra de arte. Serviria, o social, apenas de cenário para o 

desenrolar da obra ou, nos termos de Antonio Candido, se integra ao “essencial” do 

texto?  

Diante das considerações aqui feitas sobre a literatura e o seu caráter social, 

é importante ressaltar a ideia de Candido (2010, p. 39), quando nos diz que “o 

estudo sociológico da arte, aflorado aqui, sobretudo através da literatura, se não 

explica a essência do fenômeno artístico, ajuda a compreender a formação e o 

destino das obras; e, neste sentido, a própria criação.” Assim, o estudo dos aspectos 

sociais dentro de uma obra literária não define uma linha para o entendimento da 

mesma, porém nos orienta acerca da representação social que esta exerce.  
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Sabemos, pois, que o texto literário traz consigo elementos culturais, de 

determinada sociedade, civilização ou povo. É nessa representação social que o 

texto literário, no nosso caso, o romance, faz a sua leitura de uma sociedade através 

dos elementos representativos que são a composição de um meio social.  

Um texto literário pode relatar a vida urbana, corrida das grandes 

metrópoles, o drama das sociedades que vivem um contexto pós-guerra, a tentativa 

da sobrevivência cultural dos povos colonizados, a vida pacata das cidades 

interioranas, a simplicidade, o misticismo e os dramas do homem sertanejo, entre 

tantas outras representações trazidas em suas entrelinhas. Não podemos esconder 

também as militâncias e denúncias sociais que a literatura faz.  

Assim, nos adequamos, aqui, à crítica sociológica, acreditando, pois, que os 

tais ‘fatos sociais’ são de suma importância para representar uma sociedade, ou, 

uma parte dela em dada obra de arte, literária, ou não. 

Merece menção, também, a obra Sociologia do romance de Lucien 

Goldmann que, em linhas gerais, entende que a literatura sofre uma influência da 

sociedade, assim há uma grande importância no que diz respeito ao conhecimento 

do contexto social que a obra busca representar. 

Goldman (1976, p. 9) ressalta que “o romance possui uma natureza dialética 

na medida em que, precisamente, participa, por um lado, da comunidade 

fundamental do herói e do mundo que toda a forma épica supõe”. Dessa forma, 

entendemos que há uma troca entre o texto literário em si e o seu contexto, fazendo, 

muitas vezes, com que tome uma postura de comprometimento social, não bastando 

que haja um herói, por exemplo, mas este deve estar inserido em um contexto social 

específico. Essa relação da Literatura com o social faz com que, muitas vezes, o 

texto literário assuma um caráter de engajamento ou que, no mínimo, mostre 

algumas visões de mundo. 

O autor ainda nos mostra que o romance é “uma biografia e uma crônica 

social” (GOLDMANN, 1976, p. 14), portanto, “sempre foi possível mostrar que a 

crônica social refletia, mais ou menos, a sociedade da época” (GOLDMANN, 1976, 

p. 14). Pensando dessa forma, a obra traz influências de todo o contexto social da 

época, fazendo representações de vários aspectos uma sociedade. Consideramos 

pertinente mencionar, ainda, a visão de Lucien Goldmann acerca da problemática da 

sociologia do romance:  
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Ora, o primeiro problema que uma sociologia do romance deve 
abordar é o da relação entre a própria forma romanesca e a estrutura 
do meio social onde ela se desenvolveu, isto é, do romance como 
gênero literário e da moderna sociedade individualista. (GOLDMANN, 
1976, p. 15) 

 

 

De acordo com o autor, esse campo de conhecimento mantém o foco no 

estudo da relação entre a forma do romance e meio social. Pensando por este viés, 

o meio social não influencia apenas aspectos como a constituição do espaço ou dos 

personagens, mas na construção da própria forma do romance, pensamento que 

estabelece diálogo com o de Lukács. 

 Dessa forma, é de interesse da Sociologia do romance o estudo e a 

observação das relações que se estabelecem entre o texto literário, em sua natureza 

dialética, e o contexto social do qual ele é produto ou que representa. As obras 

literárias trazem consigo, então, elementos da vida social, estabelecendo um diálogo 

de troca. Devemos, contudo, tomar certo cuidado para que esse diálogo não seja 

entendido como um vínculo de subordinação, entendendo, erroneamente, que a 

Literatura só pode ser entendida a partir das marcas sociais de uma época, mas 

entendermos que, apesar da autonomia do texto literário, este traz fortes marcas das 

suas condições históricas, sociais e culturais de produção. 

É de grande valia também retomar alguns pensamentos de Antonio Candido. 

Segundo ele, o romance só se realiza se houver um enredo para que dentro dele a 

personagem se mova, dando desenvoltura à narrativa. Seguindo esse pensamento 

de Candido a personagem seria a classe formal que mantém a narrativa viva. Dessa 

forma, temos as classes principais do romance moderno, tudo isso à luz da 

perspectiva formalista que visava vincular a ficção ao meio social em que 

determinada obra foi produzida, para Candido, “o romance transfigura a vida (2011, 

p.68); e diz ainda o romance “só adquire pleno significado no contexto e que, 

portanto, no fim das contas a construção estrutural é a maior responsável pela força 

e eficácia de um romance”  (2011, p.54). Nesse sentido, todos os elementos que 

estruturam a narrativa de ficção devem se articular, e a personagem é um dos 

elementos mais ativos dentro da narrativa, porém só adquire sentido se esta se 

relacionar com os demais elementos que compõem a narrativa. 

Outro pensamento defendido por Candido é sobre a composição dos 

romances. Segundo ele, esse gênero literário assumiu, por muito tempo, estruturas 
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complexas, já as personagens eram simples, trazendo mais uma bagagem 

identitária ou representativa, a personagem seguiu, por muito tempo a linha da 

representação. Porém, por volta do século XVIII o romance principia assumir novas 

perspectivas, essas fazendo um caminho meio inverso ao que vinha sendo 

postulado nos romances tradicionais, o enredo foi sintetizado, quanto as 

personagens ganharam voz, tornando-se fundamentais à narrativa, assumindo 

personalidades surpreendentes e inesgotáveis. 

 O romance moderno adotou uma nova fórmula, não trazer tudo pronto, abriu 

espaço para as incertezas e tensões que envolvem o sujeito nas sociedades 

modernas. O indivíduo agora é tratado no romance como ele realmente é 

encontrado na sociedade isolado e só em seu eu em um contexto individualizado.  

Diante dessas ideias apresentadas podemos agora compreender que a 

personagem central da obra As Parceiras, Anelise, configura-se como uma 

personagem de um romance moderno. Com uma narrativa em primeira pessoa 

Anelise mostra-se como uma personagem trajada nos moldes modernos, pois esta 

aparece imbuída de incertezas, melancolia e questionamentos, encontrando na 

solidão e no passado uma maneira descontinua de enfrentar o presente. 

 

Fizera um sótão para mim mesma, com traves, madeiras, tijolos 
tirados das escuridões desde a minha infância. Ali moravam as 
mulheres da minha família; meus mortos; um adolescente que criava 
bichos-seda, suspeito de não ser muito viril, mas que me ensinara a 
beijar e a vibrar no corredor sombrio; pedaços de gente perdida no 
mar, nas pedras, fragmentos, alusões esboços de anjos ou de 
monstros. Bila. Vozes na sombra. (LUFT, 2006, p.101) 

 

 

O isolamento, a solidão e até mesmo como a narrativa se estrutura, 

fragmentada em sete capítulos, mostra o próprio estado da personagem, incompleta 

buscando atar as duas pontas de sua vida através de flaches ou lances entre 

passado e presente, todos esses fatores vão conduzir Anelise para um estado de 

melancolia que em alguns momentos se confundirá com loucura. Anelise transfigura-

se como uma real personagem dos romances modernos, retrato do individuo isolado 

e melancólico da sociedade moderna, esta que prega a realização, o sucesso e o 

belo em todas as áreas “modernidade é mais ou menos beleza (essa coisa inútil que 

esperamos ser valorizada pela civilização)” (BAUMAN,1998, p.07).  
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Anelise caracteriza-se como uma mulher melancólica, sua vida é marcada por 

tristezas, lembranças negativas e mal compreendidas. Após perder um filho e com 

isso ver o fim do seu casamento, ela se isola. Para esse isolamento busca um 

ambiente familiar, um chalé de praia usado para veraneio pela família: “Hoje só eu 

me interesso em conservar o Chalé, que a caseira abre de vez em quando para 

espantar o cheiro de mofo. Aparentemente nada mudou, sem a cor da madeira.” 

(LUFT, 2006, p.15) A escolha do ambiente familiar é a tentativa frustrada de em um 

ambiente familiar conseguir superar seus medos, no Chalé Anelise passa a ter uma 

vida ascética e reflexiva, marcas comuns ao individuo melancólico “refugiada nas 

lembranças para não enfrentar o futuro. Ou para entender o presente? Tão vazio o 

meu presente. O conflito, por menos que seja hoje em dia me desgasta demais. 

Prefiro vegetar” (LUFT, 2006, p. 79). 

É inegável que a memória na obra assume um papel fundamental, pois é a 

partir dela que se conduz a narrativa, dando forma ao enredo envolvendo a 

personagem em uma teia de lembranças, incompletude e incertezas.  

Não podemos esquecer que a ficção reflete muito do meio social, e se 

mantém independente dele, assim, a melancolia presente em As Parceiras, mais 

nitidamente em Anelise, constitui um fator das sociedades modernas, e que essa 

mesma melancolia é o fator regente de toda a narrativa. E não só pelo brilhante 

enlace que Lya Luft deu a personagem e ao fator melancólico que sombreia a 

humanidade moderna, é que a obra As Parceiras merece nosso cuidado e atenção. 

Sabemos que não são raras as vezes em que a arte toma como objeto de 

produção elementos da vida social ou sentimental de indivíduos. Dessa forma, nos 

propomos a refletir como a memória e a melancolia estão firmadas na obra As 

Parceiras, de Lya Luft, e principalmente como essa melancolia constitui a 

personagem principal da narrativa, Anelise, esta que será o foco dos nossos 

estudos. 

Dentre tantos assuntos, sejam eles sociais históricos ou sociológicos que 

conquistam o seu devido espaço nas entrelinhas da literatura, destacamos e pomos 

em questão a caracterização da melancolia que surge nos momentos em que o 

individuo se sente existencialmente solitário. Nossa pesquisa analisará a construção 

da personagem Anelise a partir de sua construção formal, para tanto buscaremos 

respaldo em Antonio Candido, que trata o caráter estrutural da personagem de 

ficção. Feita essa introdução teórica trataremos da melancolia, que por muito tempo 
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foi tratada como doença. Scliar (2003, p.238) faz seus apontamentos sobre o 

assunto ao afirmar sobre a melancolia “uma doença de transição e de transformação 

[...]. Uma doença que atacava aqueles que tinham perdido algo e ainda não haviam 

encontrado o que buscavam” nesse pensamento partiremos da perspectiva 

subsidiada nos estudos sociológicos da literatura, a fim de refletir como a 

personagem Anelise é construída pelo viés memorialístico e melancólico, que está 

no centro do seu eu, e como se dá a relação dessa personagem com as relações 

exteriores.  

O estudo em mãos elegeu a o romance da escritora gaúcha Lya Luft,  As 

Parceiras. Publicado em (1980), a trama é narrada por Anelise, cuja vida está à beira 

do caos e na tentativa de se refugiar, busca no passado as explicações para seus 

infortúnios. Os capítulos são divididos em sete dias da semana, condizendo com o 

tempo em que a protagonista passa num chalé da família na praia. A rememoração 

do passado das mulheres de sua família faz-na perceber que são parceiras na 

tristeza e na tragédia, cada uma ao seu modo. 

A narrativa apresenta um caráter intimista de cunho confessional, subjetiva, 

buscando aproximar o leitor intimamente, ao passo que o narrador fala do seu eu, e 

vai desnudando suas vivências e memórias, estabelecendo dessa forma uma ponte 

entre a narrativa e o leitor. A obra em estudo é narrada principalmente pela 

tendenciosidade do psicológico dando ênfase a temáticas como morte, dor, loucura 

e, irrefutavelmente a melancolia das mulheres de sua família, Anelise (a narradora) 

procura enfrentar seus medos, seus traumas do passado a fim de compreender o 

presente que vive. 

Acreditamos que o presente estudo justifica-se, sobretudo, por estarmos 

inseridos exatamente em uma sociedade de indivíduos que cada vez mais prefere o 

isolamento, gerando conflitos interiores, ironicamente o sujeito da sociedade 

moderna se isola para se entender e acaba se questionando ainda mais, com isso 

ele é tomado pela melancolia que torna seus dias mecânicos, saudosistas e vazios. 

As considerações teóricas apontadas até aqui servirão de sustentação e 

orientação para a análise que nos dispomos a traçar. Dessa forma, nossa 

dissertação divide-se em três capítulos. 

   No primeiro capítulo titulado “Lya Luft: uma escrita feminina entre metáforas, 

álamos e sótãos” temos um breve percurso da produção literária de Lya Luft, 

buscaremos também pontuar alguns fatos de sua biografia e do período de escrita 
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da obra (1980) que possam ter influenciado sua escrita. Sobre esses aspectos Lúcia 

Helena (1989) nos trará importantes considerações. Utilizaremos também a biografia 

da própria autora e principalmente os artigos publicados por Álvaro Alves de Faria. 

No capítulo dois titulado “ As Parceiras de Lya Luft: Um universo sombrio para 

uma legião de perdedoras”, apresentaremos o enredo da obra e as personagens 

com suas construções intimistas. Para tanto, Malcom Bradbury (1989) e Julio 

Córtazar (2008) nos dão suporte; este capítulo traz importantes apontamentos sobre 

como a personagem central Anelise acha-se deslocada no meio em que vive.  

O último capítulo surge sob o título “Memórias e Melancolia em uma família 

de mulheres doidas ou doídas” reserva-se ao intuito de investigar a personagem 

central da narrativa, a luz das teorias discutidas nos capítulos anteriores e 

principalmente nos aspectos referentes à construção da personagem Anelise pelo 

viés melancólico. Autores como Sigmund Freud (2011), Julia Kristeva (1989), Walter 

Benjamin (1999), Jeana Laura da Cunha Santos (2000), Moacyr Scliar (2003) 

nortearão nossas discussões. 
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CAPÍTULO 1 – LYA LUFT: UMA ESCRITA FEMININA  

 

 

Uma das tarefas mais difíceis é falar sobre o que 
escrevemos (...). Naturalmente, tudo o que faço 
hoje é fruto de minha experiência de ontem: na 

vida, na maneira de me vestir e me portar, no 
meu trabalho e na minha arte (Lya Luft – Secreta 

Mirada. 1997 p.23). 

 

 

Procuraremos neste capítulo apresentar uma escritora que em sua própria 

escrita e produção literária já seria capaz de cumprir esse papel.  

Lya Luft é gaúcha, nascida em 15 de setembro de 1938, em uma pequena 

cidade colonizada por alemães, Santa Cruz do Sul- RS. Além do alemão, idioma 

base de sua educação, Lya desde cedo teve o contato direto com a língua inglesa, o 

que favoreceu seus primeiros trabalhos como tradutora de importantes escritores 

como: Virgínia Wolf, Hermann Hesse, Dóris Lessing, Botho Strauss e Rainer Maria 

Rilk.  Esse último, segundo entrevista concedida ao programa da TV Cultura, “Roda 

Viva”, em 05/05/2008, sob o comando de Laila Dawa, Oscar Pilagallo, Cassiano Elek 

Machado, Kátia Melo, Mona Dorf, Ivan Marques e Carmem Amorim, teria 

influenciado sua escrita: 

 

 

Traduzi muito Rilke, então de certa forma eu fui contaminada, eu 
tenho a impressão de que a gente age meio inconsciente, tenta se 
defender, mas é lógica a influência, e esta me veio traduzindo, me 
enriqueceu muito traduzir por horas e horas.1  

 

 

Em obras como Canções de Limiar (1974) e Flauta Doce (1972) é possível 

perceber marcas sutis das traduções de Rilke, principalmente no que compete à 

temática da solidão e do existencialismo. Segundo Nádia Gotlib (2008, p. 206), essa 

influência ficou mais clara na obra Mulher no Palco (1984). Nela encontramos muito 

do “belo sinistro” tão atenuante na obra de Rilke, aclamado publicamente por Lya em 

mais uma de suas entrevistas, quando fala exatamente dessa marca na obra 

rilkeana:  

                                            
1
 Disponível em: http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/LyaLuft.htm. acesso em 17/07/2016. 

http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/LyaLuft.htm
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Eu lia romances para mocinhas, mas também lia Rilke. Rilke é um 
autor que leio sempre, sinto mais que afinidade (...) uma coisa que 
agrada tão imensamente por tanto tempo tem a ver com uma 
afinidade... é a coisa do “belo sinistro” o que tem muito a ver com a 
minha literatura.2 

  

 

Mulher no Palco (1984) traz uma escrita marcada por esse “belo sinistro”. O 

livro parece uma enorme metáfora, que provoca o leitor com seus quarenta poemas 

envoltos em álamos, sótãos, figuras lúdicas imaginárias que assombram ou abrem o 

olhar do leitor pela profundidade como são colocados nos poemas. Como memórias 

de uma infância que tenta exorcizar seus medos, essas figuras imaginárias se 

juntarão aos duendes, anões, bichos da seda que muito marcam a escrita luftiana. 

A escritora traz esse sinistro mascarado de belo, como o próprio título do livro 

sugere, uma “Mulher no Palco” com suas máscaras, mascarando, convidando o 

leitor a participar dessa sua verdade inventada, ilusionista e convincente, tirada da 

manga ou de uma cartola: 

 

 

Quero uma cartola de mágico, mas que funcione bem, para enfiar meu 
coração delirante e retirar uma engrenagem melhor. Quero esconder 
na manga, na bolsa, nessa cartola encantada, minha alma falida, a 
asa quebrada, tanta contradição. (LUFT, 1994, p. 67) 

 

 

O pensamento lúdico, circense, posto no poema é uma tentativa de chamar a 

atenção do leitor para o processo de escrita, ou alertar sobre o fingimento artístico, 

próprio dos poetas, como ela bem anuncia no seu prefácio quando usa versos de 

Fernando Pessoa para alertar o leitor sobre o conteúdo dos seus poemas que 

estarão dosados por esse fingimento pessoano: 

 

 

Crianças assustadas por seus rostos no espelho, nossas almas 
infantas insinuam que não são delas aqueles semblantes (...). E ainda 
que um pensamento desnudasse essas nossas almas mascaradas, 
viria ele próprio disfarçado para desmascarar. (LUFT, 1994, p.04) 

                                            
2
 Entrevista concedida a DW – World ao escritor Alexandre Schosser. Disponível em: 

http://dw.com/p/61xw.  Acesso em 17/07/2016. 

http://dw.com/p/61xw
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Segundo Costa (1996), Lya usa de um fingimento poético (o mesmo 

fingimento pessoano ao afirmar “O poeta é um fingidor”) como máscara para manter 

na escrita o distanciamento da arte em relação à realidade. Para Costa (1994), a 

obra Mulher no Palco é uma grande metáfora lírica de cunho dramático, pois 

segundo ela: 

 

A criação poética de Lya Luft vai-se configurando como procura de dar 
forma as reflexões sobre os temas dos seus romances, numa 
simulação de vida, onde por trás de cada imagem nova está uma 
imagem antiga, onde a maestria das metáforas de representação e da 
linguagem chamam a atenção do leitor para sua mensagem. (COSTA, 
1996, p. 165) 

 

 

Em 1988, a criação poética de Lya Luft tem sua temática centrada na dor da 

perda, na morte e na solidão. Isso ocorre devido a perda do seu marido Helio 

Pellegrino. Neste cenário Luft publica O lado Fatal (1988) e em uma das suas 

últimas edições (2011) a escritora traz a seguinte nota: 

 

 

O Lado Fatal não foi elaborado como uma obra literária: foi um 
desabafo num momento sombrio, em 1988. Foi publicado, fez 
sucesso, mas depois de vários anos, iniciando uma nova vida, pedi à 
Record que ele fosse sustado. Porém o tempo e a felicidade pessoal 
reconstruída me fizeram entender que ele é simplesmente parte de 
minha literatura. Então não pertence a mim: pertence ao meu leitor. 
(LUFT, 2011, p. 8) 

 

 

O Lado Fatal, mesmo sem ser considerada uma obra literária pela própria 

autora teve bastante notoriedade, chegando a comover leitores com suas reflexões 

fragmentadas, dosadas de uma catarse poética, de um luto derramado em 

metáforas. Ela comove os leitores ao passo que os evoca à condição de cúmplices 

de uma dor e inconformismo com o destino que tão prematuramente abreviou um 

amor. 

Em 1997, a escritora apresenta Secreta Mirada, uma obra composta por 

poemas, crônicas e uma tentativa à prosa, como ela mesma relata: 
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Secreta Mirada é um livro sobre amor. Mistura reflexões pessoais, 
depoimentos de terceiros, observações, pensamentos e experiências 
(...). Minha intenção inicial não era essa: eu pretendia um livro como 
uma conversa ao pé do ouvido do leitor. Mas quando ia escrever prosa 
às vezes nasciam-me poemas, e por mais que eu quisesse fazê-lo 
desaparecer eles insistiam em insinuar-se entre os textos em prosa. 
Resolvi então dar-lhes direito à vida, e compor um livro com essas 
mesmas alternâncias. (LUFT, 1997, p.13) 

 

 

Secreta Mirada e o Rio do Meio (1996) são duas obras que convergem em 

conteúdo, ambas possuem um tom forte de reflexão, promovendo um olhar da 

autora enquanto entidade textual sobre a vida. São obras marcadas pela 

autorreflexão do mundo ou como Juan Saer (2004) classifica, seria uma tentativa de 

autoficção.3 A segunda obra O Rio do Meio (1996) recebeu, no ano de sua 

publicação o prêmio de originalidade pela Associação Paulista de Críticos de Artes 

(APCA). Assim como em Mulher no Palco e Secreta Mirada, o Rio do Meio traz 

também uma discussão sobre o oficio conflitante do escritor com sua escrita: 

“Escrevo quase sempre sobre o que não sei” (LUFT, 1996, p. 14). 

Seguindo o mesmo projeto de Secreta Mirada as obras o Rio do Meio, 

Matéria de Cotidiano, já em Histórias do Tempo (2000) a escritora gaúcha escreve 

em um misto de ficção e reflexões, narrando coisas ouvidas, sentidas ou inventadas. 

Porém, a obra traz um diferencial ao dar voz a duas personagens femininas, 

“Medésina” e “Altéria”, personagens opostas em suas personalidades. enquanto a 

primeira (Medésia) surge como fruto do cotidiano, cumprindo seus afazeres, 

tentando administrar a vida, a segunda (Altéria) é a transgressão, a louca, alada, 

que veio da parte escura do mundo, a que transgride. Segundo Elóida Xavier (1998, 

p. 7), “ao dar voz à personagens femininas Lya Luft, coloca a mulher, e seu discurso 

em um patamar de alteridade reflexiva”   Seria então a obra escrita a quatro mãos? 

É assim que são citadas no decorrer da obra: 

 

 

Eu sou Medésima, fruto de meus pais, que me deram esse nome 
singular. Ou o nome estava desde sempre esperando por mim, eu 
mesma, eu pouco variada, eu dentro das regras como deve ser? 
Desenharam-me traço a traço com todos os dons e falhas. (...) Mas 
sou também Altéria, que nasceu comigo sempre se insinuou. (...) 

                                            
3
 Não aprofundaremos a discussão sobre auto-reflexão ou autoficção por não ser essa a proposta do 

o capítulo. Sobre essa teoria ver Juan Saer – El concepto de ficción. Buenos Aires: Seix Barral, 2004. 
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Altéria, pendurada na sua liberdade como num balão colorido, sai pela 
noite e ri alto, ri solta nos trajetos do vento. (...) Altéria me impede de 
morrer esmagada no cotidiano. (...) a que transgride e transita, a que 
vê e entende. (LUFT, 2000, p. 24-28) 

 

 

Lya Luft faz um jogo de apresentações das duas personagens, como uma 

dança sedutora, talvez um duelo entre as personagens, um duelo onde a vencedora 

será aquela escolhida pelo leitor que se permita incendiar, ou mergulhar nessa 

dança de passo simples, um pra lá e dois pra cá, como sugere a pontuação frasal do 

trecho abaixo: 

 

 

Altéria voava nas tempestades. 
Medésima tremia debaixo dos cobertores. 
Altéria era o rosto atrás da cortina. 
Medésima chorava com medo do escuro. 
Uma irá para a imaginação, e será uma história no mundo. 
A outra ficará aqui, na lida habitual, buscando lucidez sobre a 
concretude do mundo. 
As duas substanciais/insubstanciais, nenhuma delas inteiramente 
entendida, menos ainda resolvida. (LUFT, 2000, p.29) 

 

 

Em 2003, com o lançamento de Perdas e Ganhos ocorre uma verdadeira 

apoteose midiática: a obra teve grande recepção do publico leitor, colocando a 

escritora no topo dos livros mais vendidos do ano, segundo reportagem divulgada 

pela revista Veja4. Com a notoriedade alcançada com a obra, a escritora passou a 

ser convidada para programas de discussões literárias na maioria das vezes com 

discussões voltadas para o público feminino, que ainda segundo a mesma revista 

era seu público mais ávido. 

Mais um grande gênero explorado pela escritora foi o romance, gênero que só 

aumentou sua notoriedade e consagrou seu nome no mundo da ficção. A obra As 

Parceiras (1980), com seu enredo denso, composto magistralmente por mulheres, 

“arquétipos maternos” (COSTA, 1996, p. 39), vítimas de um destino de perdas, 

morte, dor, loucura e melancolia: “Éramos uma família de mulheres doidas” (LUFT,  

2006, p. 17); mulheres que compartilhavam entre si a dor da vida e da morte, 

                                            
4
 Lya Luft foi colunista da mesma revista que publicou em 2004 o ranking dos livros mais vendidos e 

desejados do ano de 2003. Veja, Abril, 1843, ano 37,n. 9,3 de março de 2004, p.69-70. 
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enquanto compactuam seus passados e destinos trágicos, secos e vazios. Para 

Tomaz (2009, p. 18), “as parceiras explora, assim, o aspecto trágico de viver, 

entendendo-se o trágico como uma espécie de conteúdo profundo que impregna a 

condição humana em qualquer tempo da história”. A obra chama atenção também 

pelas figuras grotescas, absurdas que acompanham as personagens em seus 

destinos doídos e memórias fragmentadas. 

 

 

O estranho e o absurdo emergem de vez em quando na obra luftiana 
para referenciar a fragmentação interior e as fantasias inconscientes, 
para referenciar as personagens carregando o fardo do seu passado, 
da sua história. (COSTA, 1996, p. 19) 

 

 

Personagens e imagens lúdicas são fortes na maioria das obras luftianas. 

Essas imagens são evocadas na tentativa de chamar atenção do leitor 

principalmente para a infância das personagens centrais. Essas aparições surgem 

como uma referência não só às brincadeiras e jogos infantis, mas também à jogada 

artística da escritora, que tenciona sobre as realidades sociais e o imaginário, em 

uma espécie de mimese artística da realidade. 

Em 1981, A Asa Esquerda do Anjo e posteriormente Reunião de Família 

(1982) mantêm Lya Luft na ficção, numa espécie de trilogia familiar, composta 

magistralmente por mulheres sufocadas pelo machismo, preconceito e insanidade. 

Os três livros são verdadeiros atestados das frágeis estruturas familiares ao passo 

que denunciam o desamor e a hipocrisia das relações. A Asa Esquerda do Anjo traz 

essas relações familiares narradas em primeira pessoa por Gisela, personagem 

feminina que com idade avançada rememora a história de sua família e a sua 

própria. Criada em uma tradicional família cristã, a protagonista apresenta uma 

história em que os princípios da sociedade patriarcal e do sistema religioso estão 

fortemente presentes, o que corresponde em grande medida à sociedade como um 

todo. No romance, o poder patriarcal se faz sentir por meio da personagem Frau 

Wolf, avó de Gisela. 

Já em Reunião de Família descortina-se a opressão das relações familiares, 

evidenciadas nas máscaras que marcam as personagens, sobretudo as femininas. 

Apresenta-se a mãe de família Alice, perfeito estereótipo da dona do lar, cuja 
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negação no plano existencial abre caminho para a Alice refletida no espelho, seu 

duplo, construção imagética de uma mulher forte, de elevada autoestima, que anseia 

pela liberdade: “Havia a Alice do espelho: também não tinha mãe, nem precisava 

dela; na verdade, não nascera: era eterna na sua disponibilidade, flutuava naquele 

mundo polido, era um lampejo de liberdade. Alada Alice” (LUFT, 2004, p. 35). As 

três obras são narradas por mulheres. Essa é uma constante na escrita de Lya Luft, 

bem como a forte presença do poder patriarcal, exercido ora pelo homem, ora pela 

mulher. Nesta senda, é razoável afirmar que as narrativas encontram sustentação 

no contexto social, uma vez que o patriarcado arregimenta – e subjuga – tanto 

homens, quanto mulheres. 

 É relevante notar que as três narrativas apresentam uma mulher madura em 

conflito com ela mesma e com a sociedade, inserida num contexto familiar 

sufocante. A obra seguinte à trilogia, O Quarto Fechado (1984), com uma narradora 

em terceira pessoa (Renata), é um enorme relato de incompreensão da morte e do 

sentimento de infelicidade diante de um casamento monótono, de aparências: 

 

 

A saudade da carreira, a incapacidade e o desinteresse pelas coisas 
domésticas interferiram na relação com Martim. (...) O casamento fora 
um erro. Sem forças para mudar outra vez sua vida, Renata começou 
lentamente a estagnar, como a doente no quarto fechado, em casa de 
Mamãe. (LUFT, 2014, p. 39-40) 

 

 

Logo depois é publicado Exílio (1987), romance que,  segundo Costa (1996, 

p. 120): 

 

 

 É sem dúvida alguma o mais complexo dos romances de Lya Luft. É 
uma narrativa densa e rica de histórias de desejo feminino reprimido e 
de suas interdições curiosamente embaralhadas com brinquedos, 
fantasias, sonhos e delírios. 

 

 

O romance Exílio traz um dado novo em relação aos romances anteriores, a 

não nominalização da personagem feminina em detrimento da profissionalização da 

mulher. O leitor de Exílio encontrará, assim como em As Parceiras, uma legião de 
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mulheres perdedoras que vão desfiando suas angústias oriundas de vários setores 

da vida como: orfandade, internato, casamento, separação, amante, direitos 

familiares e amor ao próximo (COSTA. 1996). 

A Sentinela, publicado em 1994, retrata a vida e os conflitos de Nora, uma 

senhora madura que no auto dos seus 50 anos busca uma redefinição do seu eu, 

que por muitos anos viveu sob os moldes de família tradicional, nuclear. Essa 

percepção é nítida logo no início da narrativa, quando a figura masculina, 

representação maior do patriarcado, tem a cabeça decepada em uma cena 

impressionante, descrita friamente: 

 

 

Com a precisão e a rapidez de um bisturi bem manejado, a lâmina 
maior encontrou os lugares certos, penetrou nos interstícios marcados 
e decepou a cabeça de meu pai. Ela saltou além da porta, rolou 
indecisa, caiu pelos três degraus de pedra gasta em direção ao jardim 
e, bamboleando, sumiu na noite escura enquanto na casa tudo 
desabava com fragor de estrelas e trovões. O corpo estrebuchava na 
soleira como uma das galinhas degoladas no pátio, que Lilith tanto 
gostava de olhar. Gritos, correria, horror. (LUFT, 2014, p. 11) 

 

 

A escrita de Lya Luft chama atenção não apenas pelas passagens reflexivas 

e existencialistas, mas principalmente pela revelação que cada obra causa no leitor.  

O Ponto Cego, publicado em 1999, encaixa-se nesse perfil de uma obra de 

surpresas. Nela, Luft, que tanto nos acostumou com as personagens femininas, 

coloca agora o leitor nas linhas de um narrador menino, que inconformado com o 

ambiente familiar que partilha, decide: “Invento e desinvento” (LUFT, 2012, p.15) o 

mundo, e toma a primeira decisão:  “eu decidi parar de crescer” (LUFT, 2012, p.15)  

na tentativa de manipular sua realidade. Congelando o tempo imaginário, o narrador 

vai desnudando os conflitos familiares, em uma condição de criador: 

Eu sou narrador e personagem, eu escrevo o roteiro, sou eu quem 
salta entre os cenários e observo dos bastidores. (...) Estou mudando 
de muitas formas. Minha altura continua a mesma, mas por dentro eu 
ainda cresço. (...). Um dia não vou mais caber em mim? Vou explodir 
ou, como cobra troca de pele, eu trocarei de máscaras? É isso que 
fazem os adultos com os quais não quero parecer? (LUFT, 2012, p. 
77). 
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O Ponto Cego, com seu narrador personagem ditando os destinos desse seu 

mundo, analisando as vidas adultas à sua volta, revela uma característica luftiana de 

mostrar ao leitor o ponto cego da existência de cada ser humano.    

 Anunciado em O rio do Meio, Mar de Dentro (2002) mantém o caráter 

memorialístico, as memórias de infância5 são retomadas através de uma narradora 

que esquadrinha sua infância conturbada com seus familiares, especialmente com 

sua mãe, a obra dá ênfase ao lúdico ao passo que torna a narrativa um pouco mais 

livre do grotesco tão marcante nos romances. Para Elóida Xavier (2001, p. 36), as 

duas obras citadas no inicio do parágrafo são na verdade “Uma conversa ao pé do 

ouvido do leitor”. É comum nas obras de Lya Luft encontrarmos relatos de 

momentos em que as narradoras tentam atar as pontas de suas vidas através de 

rememorações da infância, como no trecho abaixo:  

 

 

Os elos entre a infância e a velhice me fascinavam: quantas pessoas 
era cada um de nós, quantos contidos uns dentro dos outros iam 
formando uma só pessoa, parindo-se incessantemente, eu ontem não 
a de hoje, hoje quem sabe não a de amanhã, e de anos e anos 
futuros, a amplidão do tempo estendido a minha frente? (LUFT, 2002, 
p. 74) 

 

 

As crônicas de cotidiano voltam em 2004 com Pensar é Transgredir, a maioria 

dos textos que compõem a obra já haviam sido publicados em jornais periódicos, 

outros surgiram de momentos despretensiosos, sem data ou motivo prévio. A obra 

possui um tom de ronda do eu leitor, algumas vezes esse tom surge meio 

humorístico e cordial, outras vezes causa perplexidade, ao passo que o convida a 

sair da monotonia, da mesmice diária e refletir, e quem sabe transgredir. 

 

 

Não lembro o momento em que percebi que viver deveria ser uma 
aparente reinvenção de nós mesmos – para não morrermos 
soterrados na poeira da banalidade embora pareça que ainda estamos 
vivos. (...) Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, 

                                            
5
 A infância é uma constante na produção de Lya Luft, em obras como Mulher no Palco (1984) a 

escritora dedica três poemas aos seus filhos. Na sua vasta bibliografia, encontramos Histórias da 

Bruxa Boa (2004), A voltada bruxa boa (2007) e Criança Pensa (2009) obras voltadas para o público 

infanto–juvenil.    
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mergulhar para depois ver o que acontece: porque a vida não tem de 
ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como o jarro que se 
renova a cada gole bebido. (LUFT, 2005, p. 21)  

 

 

O retorno à poesia ocorre com Para não dizer adeus (2005), no qual a própria 

autora afirma na abertura do livro: “Nessa andança sempre retornei à poesia” (LUFT, 

2005, p.11), mas tendo consciência de que “É natural ter várias possibilidades de 

expressão” (LUFT, 2005, p.11), retoma às crônicas na obra Em outras palavras 

(2006), e como bem afirmou, “Muda, deve mudar; volta, pode voltar” (LUFT, 2005, 

p.11) assim, nessa constante mudança e procurando sempre se firmar no meio 

literário a escritora volta para os contos em O Silêncio dos amantes (2008). 

 Usando de toda liberdade artística que possui escreve  crônicas e contos 

curtos como Múltipla Escolha (2010) e A Riqueza do mundo (2011). Este, segundo a 

orelha do livro, poderia ter como codinome “O Livro das Indagações” e antes que 

alguns pensem que as indagações são sempre as mesmas, o esclarecimento vem 

logo nas primeiras páginas da obra:  

 

 

Se te pareço repetitiva, é mais uma vez intencional. Retorno sempre a 
temas que me parecem urgentes, sobre os quais me interroga mais 
vezes, sobre os quais eu mesma ainda tenho incertezas. Que 
envolvem antes de mais nada ética, moralidade, confiança. Decência. 
(LUFT, 2011, p.17) 

 

 

O romance terá novamente seu espaço com O tigre na sombra (2012), obra 

densa, de elementos sombrios, misteriosos, mágicos, elementos marcantes da 

escrita luftiana. 

A totalização da obra de Lya Luft, até a presente conclusão deste trabalho, 

encerra-se com duas obras: a primeira, um poderoso ensaio sobre o tempo na obra 

O tempo é um rio que corre (2013), e finalmente Paisagem Brasileira – dor e amor 

pelo meu País (2015,) esse definido pela própria autora como “uma crônica do 

espanto” (LUFT, 2015, p. 9) sobre o cenário brasileiro em várias instancias, política, 

educacional, ética e moral. 

Diante da vasta produção literária de Lya Luft, é inegável o espaço 

conquistado pela escritora em todas as categorias textuais, uma vez que ela 
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conseguiu se impor literariamente, com suas narrativas densas, dramáticas, suas 

personagens conflituosas e na maioria das vezes femininas. 

 A obra luftiana é considerada um imenso celeiro para estudos profundos nas 

mais variadas áreas do conhecimento, desde a literária e discursiva até 

psicanalítica. Bordini (1984), em seus estudos sobre autores gaúchos, menciona a 

escritora em seu caderno de textos titulado Vazios da existência, colocando Lya Luft 

como uma das vozes femininas responsável por um casamento perfeito entre 

técnica e coerência composicional. Segundo a autora, a produção luftiana é 

consolidada não apenas entre os escritores gaúchos, mas em todos os campos da 

literatura. 

 

1.1 UMA AUTORIA FEMININA INQUIETA E INQUIETANTE 

 

 

Toda consolidação da obra de Lya Luft não surgiu por acaso, uma vez que 

muitas barreiras tiveram que ser vencidas para que uma escritora de voz e cunho 

feminino viesse a consagrar seu espaço dentro do quase impermeável cânone 

literário, pois como Reis e Lopes (1992), comenta a escrita sempre foi uma poderosa 

arma de dominação e empoderamento, ou seja, nada que viesse a abalar os 

consolidados pilares patriarcais e religiosos ferrenhamente impostos pelas 

sociedades seria aceito facilmente. 

 

 

O conceito de cânone implica um princípio de seleção (e exclusão) e, 
assim, não pode desvincular da questão do poder; obviamente, os que 
selecionam (e excluem) estão investidos da autoridade para fazê-lo e 
o farão de acordo com os seus interesses (REIS, 1992, p. 70). 

 

 

Dessa forma, as escolhas de obras que viriam a compor o cânone eram feitas 

por grupos sociais dominantes, o que, evidentemente, excluía os demais grupos do 

poder, dentre esses grupos, as mulheres, os negros e os homossexuais. Porém, 

com as exigências do mundo capitalista, as concepções sobre cânone foram sendo 

modificadas, a difusão do livro e o acesso à cultura, exigiam uma leitura mais 

significativa, bem como uma linguagem mais acessível, e temáticas que fizessem 

parte do cotidiano, sem mascaramentos ou discursos preconceituosos.  
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Para Antonio Candido (1992), a literatura só é realmente integradora quando 

sua composição literária consegue dar significado à totalidade social, não se 

limitando apenas ao método. Esse pensamento é o mesmo que Schwarz (1987) 

defende quando diz que a literatura, o saber, e o fazer literário não podem ser uma 

imposição de uma única classe ou processo ideológico único. 

O ato de produção literária foi visto e pregado, principalmente pelo paradigma 

tradicional europeu, como algo celestial, colocando seus autores na condição de 

seres iluminados e superiores aos acontecimentos quotidianos “as obras de arte 

seriam criações de seres superiores, distanciados da banalidade e do quotidiano” 

(LAMAIRE, 1988, p.1). Diante desse cenário falar de uma literatura escrita por 

mulheres ou sobre mulheres e seus dramas implica, principalmente, dar notoriedade 

a uma vasta produção que foi minimizada ao longo de anos.  

 Muito do silenciamento imposto às vozes femininas deu-se até meados do 

século XX com o patriarcalismo e os discursos religiosos, que imperavam; às 

mulheres eram dadas apenas duas possibilidades de vida social, a religiosa ou o 

mundo da família. Qualquer mulher que se recusasse a escolher um desses dois 

caminhos poderia sofrer punições sociais ou religiosas. A mulher assumia na 

sociedade papeis secundários, segundo Bourdieu (2012), a dominação incutida no 

patriarcado encontrava na religião princípios incontestáveis que eram disseminados, 

principalmente nas relações familiares, porém, com a chegada do capitalismo as 

mulheres foram conquistando um pequeno espaço na sociedade, e isso deu-se 

indubitavelmente pelo acesso à educação primária e superior. 

 

 

O aumento do acesso ao ensino secundário e superior, ao trabalho 
assalariado, e com isso, à esfera publica; é também o distanciamento 
em relação às tarefas domesticas e às funções de reprodução 
(relacionado com o progresso e o uso generalizado de técnicas 
anticonceptivas e a redução de tamanho das famílias); é, sobretudo, o 
adiamento da idade do casamento e da procriação, a abreviação da 
interrupção da atividade profissional por ocasião do nascimento de um 
filho, e também a elevação dos percentuais de divórcio e queda dos 

percentuais de casamento (BOURDIEU, 2012, p. 107). 
 

 

Mesmo com os avanços citados por Bourdieu, sabemos que a mulher ainda é 

vista em muitos setores, principalmente nas ciências, em condição inferior, ao passo 
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que cresce no meio literário, a literatura feminina cresce de forma combatente aos 

ainda resistentes preconceitos, apoiada no movimento feminista e 

consequentemente na critica feminina. 

 No cenário brasileiro os estudos sobre a mulher desvelavam na literatura e 

crítica, a representatividade social da mulher, principalmente na ficção brasileira 

entre anos de 1970 e 1980, iniciava-se a construção de uma nova identidade 

feminina literária, os principais expoentes dessa reconstrução identitária são Raquel 

de Queiroz e Clarice Lispector, o enredo que envolvia as personagens femininas 

passaria agora a operar sobre a construção de sua própria identidade, incutindo as 

narrativas um tom de intimidade e introspecção do narrador com o personagem, 

sobre essa ótica, Elóida Xavier (1991, p. 11) comenta: 

 

 

As narrativas de autoria feminina falam  sobretudo de mulheres e a 
primeira, pessoa é a dominante. O tom confessional chega a confundir 
o leitor: narradora ou autora? Ficção ou autobiografia? Quando isso 
não ocorre, a intimidade entre narradora e personagem é tão grande 
que a introspecção fica garantida. Suas personagens tem dificuldade 
de sair de si mesmas, estão em busca de sua identidade, á procura de 
um espaço de autorealização. 

 

 

Clarice Lispector é considerada um dos maiores expoentes dessa nova 

condição feminina, é a partir dela que:  

 

 

[...] a mulher começa a ocupar um espaço significativo na cena literária 
brasileira, como também começa a ocupar um espaço significativo na 
cena literária brasileira, como também começa a produzir uma obra 
que se peculiariza por uma serie de razões apontadas. Evidentemente 
o aparecimento desse discurso é consequência, entre outras coisas, 
de um processo de conscientização deflagrado pelo movimento 
feminista. Não que o discurso feminino se confunda com o feminismo, 
mas traz, no bojo, a consciência da situação social da mulher, o que 
ainda não se tinha manifestado anteriormente em outras obras. 
(XAVIER, 1991, p. 15) 

 

 

Nesse espaço conquistado no cenário da literatura brasileira, outros nomes 

além de Clarice Lispector tiveram relativa notoriedade, consolidando ainda mais o 
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discurso feminino: Lygia Fagundes Telles, Adélia Prado, Marina Colasanti e Lya Luft 

trouxeram profícuas contribuições principalmente na produção de obras de ficção, 

estas traziam, em sua grande maioria, personagens femininas que expunham com 

consciência e coerência a forma submissa e dominante que a elas foi imposta pelo 

patriarcalismo. Essas personagens femininas “vivem conflitos interiores, que as 

tornam seres divididos, pulverizados diante dos mais variados papeis sociais a 

serem vividos” (XAVIER, 1991, p. 16). 

A busca pela identidade e os conflitos existenciais é temática recorrente nas 

narrativas de autoria feminina. uma breve leitura dos contos de Clarice Lispector 

pode constatar esse fato, porém, assim como nos contos  clariceanos, onde “a 

mulher é posta em xeque no que ela representa de coerção e repressão” (XAVIER, 

1991, p. 16), temos na ficção de Lya Luft os mesmos dramas, principalmente nos 

seus romances. A professora Lúcia Helena, em seu texto conferência “A 

personagem feminina na ficção brasileira no anos 70 e 80”, aponta a obra da gaúcha 

Lya Luft como um dos maiores expoentes na literatura brasileira no que concerne à 

escrita feminina que focaliza os conflitos dramáticos de personagens femininas. 

Para Lúcia Helena (1984), a escrita luftiana possui algo de “inquieto e 

inquietante”, não só pelos dramas existenciais, mas pelos elementos 

fantasmagóricos, ou escatológicos delirantes causados pelo grotesco. Para a autora, 

até mesmo as repetições dos perfis de suas personagens femininas inquietam o 

leitor e a crítica: “Lya Luft, autora de uma já extensa obra composta basicamente de 

romances, (...) chama a atenção do leitor por trabalhar, com uma maestria invulgar, 

a questão da repetição: a narrativa ou nos fala sempre de uma mulher, ou é narrada 

por uma mulher” (HELENA, 1984, p. 106).  

Helena (1984) afirma que a inquietação causada pela escrita de Luft é dada 

principalmente pela forma alegórica como suas personagens femininas conseguem 

dar margem ao sentimento de liberdade ao mesmo instante que se enclausuram: 

 

 

[...] suas personagens fundem alegoricamente o mundo externo e o 
interno, como se a opressão remetesse ao espaço interno, ao mundo 
intimo de mulheres emparedadas pela casa, pela família, e por si 
mesmas. São mulheres que acabam por transformar o próprio corpo 
numa prisão, num lugar proibido para o prazer. A natureza de que 
estas personagens femininas se aproximam, em busca de refletirem 
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sobre seus conflitos, é por sua vez densa e grotesca, metáfora de uma 
espantosa força rebelde que as atemoriza. (HELENA, 1984, p. 109) 

 

 

Coelho (2002), em sua obra Dicionário crítico de escritoras brasileiras 

apresenta a escrita luftiana e suas personagens como ambíguas, dosadas de um 

inquietante aprisionamento que inicia no universo doméstico das personagens e 

termina no seu eu interior. 

Vera Queiroz  na  Revista tempo Brasileiro no artigo titulado  “A personagem 

feminina nos romances de Lya Luft”6, comenta que o contato inicial com escrita de 

Lya Luft causa um estranhamento inquietante, logo nas primeiras leituras, pois suas 

obras são dosadas de uma linguagem minuciosa que coloca o leitor para dentro de 

suas narrativas, “levando-o a participar inquietamente do labor vivido por suas 

personagens densas e conflituosas”. Essa escrita inquietante acontece, segundo a 

própria Lya Luft pelo seguinte fato narrado na obra O Rio do Meio (1996, p. 14): “A 

literatura não emerge de águas tranquilas: fala de minhas perplexidades enquanto 

ser humano, escorre inquietante de fendas onde se movem algo que, inalcançável, 

me desafia. Escrevo sempre sobre o que não sei”. Machado (2004, p. 51) diz que 

“uma boa narrativa, desencadeia uma energia excitante, faminta, túmida, crescente 

e expansiva”, todos esses adjetivos pontuam a escrita feminina inquieta e 

inquietante de Lya Luft. 

  

 

1.2 UMA ESCRITA SEM DOÇURA 

 

 

A escrita feminina, bem como a própria fala das mulheres sempre foi alvo de 

interdição. Se reportarmos aos escritos antigos de sociedades tidas como cristãs 

encontraremos nos textos religiosos estritas recomendações para que as mulheres 

permanecessem caladas em suas atividades, mostrando assim  seu recolhimento e 

submissão ao sistema dominante religioso. 

Mônica Yumi Jinzenji em seu texto Leitura e escrita feminina no século XIX 

(2010), comenta que ainda no século oitocentista a escrita feminina era algo privado, 

reservado às correspondências familiares, produzidas em espaços comuns da casa. 

                                            
6
 Assinatura digital acessado em 27/07/2016: http://www.tempobrasileiro.com.br/revista.htm. 
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Marina Colassanti (1997), no texto intitulado Por que nos perguntam se existimos? 

apresenta a mulher como grande responsável pela tradição oral, diz ainda que no 

instante em que estas se perceberam também narradoras e não reprodutoras dessa 

oralidade, começaram a conquistar espaço no meio literário. Porém, é sabido que 

essa conquista deu-se de forma acanhada, pois inicialmente seus textos eram 

compostos por pequenos poemas, somente em uma fase mais madura algumas 

mulheres conseguiram, através do anonimato garantido por alguns periódicos, 

publicar ensaios, na maioria das vezes sobre romances. Essa produção, bem como 

o espaço para publicações, eram mínimos. Mônica Yumi (2010) traz alguns números 

referentes a publicações feitas por mulheres em um famoso periódico, “O Mentor” 

que circulava na sociedade paulistana. 

 

 

Em O Mentor, escritas atribuídas à autoria feminina totalizavam 56 das 
1.024 páginas, o que representa 5,4% do volume total do conteúdo 
impresso. Nessas paginas se encontram principalmente hinos, 
sonetos e poesias, escritas por senhoras religiosas e castas. 
(JINZENJI, 2010, p. 390) 

 

 

A escrita feminina possuía, dessa forma, características religiosas, 

enfatizando, na maioria das vezes, a vida religiosa. Virgínia Woolf (1996), ao 

analisar a condição da escrita feminina comenta a restrita produção literária e atribui 

esse fato à falta de independência financeira, espaço e tempo que favorecessem as 

produções. Segundo  Woolf, caso tivesse existido alguma mulher com cunho 

libertário em períodos de alta repressão ao sexo feminino, provavelmente teria sido 

morta acusada de bruxaria ou de estar louca. 

Para Woolf (1985), somente em meados do século XVIII as mulheres 

tomaram consciência de sua produção e começaram a ganhar dinheiro com seus 

escritos. Essa ensaística liberdade era ainda limitada pela condição “do lar”, à vida 

das mulheres que não possuía grandes acontecimentos como na vida dos homens, 

eles que se dirigiam às guerras, elas que ficavam reclusas em seus espaços tão 

mesmos. A autora acredita que a falta do “vário” limitava, até mesmo, a produção de 

poemas.  
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A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre 
foram pobres, não apenas nos últimos duzentos anos, mas desde o 
começo dos tempos. As mulheres têm tido menos liberdade intelectual 
do que os filhos dos escravos (WOOLF, 1985, p.141). 

 

 

A escrita feminina passou muitos anos incubada sob o rótulo de literatura 

lacrimejante, cheia de doçura e sutilezas, relacionadas, quase sempre a temáticas 

castas. Somente com os poemas de Florbela Espanca em Portugal a escrita 

feminina conseguiu realmente chamar atenção da crítica, isso se devia ao fato de 

Florbela colocar em seus poemas sua condição não apenas de feminina, mas de 

fêmea. No Brasil, Gilka Machado dosava seus poemas de anseios e desejos 

sentidos pela mulher, o que certamente causou um alvoroço social quanto a essa 

escrita tida por muitos como impura. Em Dicionário critico de escritoras brasileiras 

Coelho (2002) coloca: 

 

 

Desafiando os preconceitos, Gilka Machado ousa expressar, em 
poesia, a paixão dos sentidos, a volúpia do amor carnal e o dramático 
choque entre o corpo e a alma. Choque provocado pelo Cristianismo, 
ao lançar o anátema ao prazer sexual, a fruição da carne [...] Gilka 
Machado obviamente chocou a sociedade do tempo com seu ousado 
desvendar de paixões ou sensações proibidas à mulher (COELHO, 
2002, p. 217). 

 

 

Tanto Florbela Espanca como Gilka Machado foram pioneiras na construção 

de uma literatura feminina que saísse dos moldes religiosos e românticos. Sobre 

essas duas escritoras Lúcia Castello Branco (1989) coloca: 

 

 

Foram pioneiras que não deixaram de pagar o ônus pela rebeldia. 
Abriram, entretanto, o caminho para o tom que tem marcado a 
produção da poesia de mulher que mostra a busca de uma identidade 
e a expressão de uma escrita singular. (CASTELLO BRANCO, 1989, 
p, 93) 

 

 

O caminho trilhado pelas duas poetisas citadas abriu realmente o olhar de 

muitas outras escritoras, a produção literária feminina  assumiria então um caráter 
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de emancipação, isso ocorreria não apenas na poesia, mas também na ficção.  

Dessa forma a literatura de autoria feminina sairia da mesmice e da condição de 

acalanto e passaria a introduziu em seus discursos uma linguagem simbólica, com 

temas cotidianos e conflitos interiores.  

Foram muitos caminhos que tiveram de ser desbravados para que a mulher 

tivesse sua escrita validada, até alcançar o seleto mundo canônico, muitos escritos e 

escritoras tiveram suas publicações destruídas ou roubadas, muitas vezes por seus 

próprios maridos enciumados. 

 Mesmo tendo seus nomes apagados da história literária, as mulheres 

continuaram a escrever até que nas décadas de 1960 e 1970 ocorre uma verdadeira 

virada social e cultural: a mulher começa a se apossar de sua “nova história das 

mulheres” e a liderar movimentos buscando notoriedade e acima de tudo uma 

produção literária que as representassem. O romance foi uma das vertentes 

literárias que mais conseguiu destaque no cenário literário, principalmente por 

possuírem personagens escritos e narrados por mulheres, o que antes não 

acontecia, pois como coloca Araújo (2013, p. 17) as narradoras femininas, bem 

como as personagens, eram subvertidas a uma cultura centrada no masculino; 

“onde personagens femininas eram encerradas nos textos sob uma dupla 

representação, sob o olhar masculino para o qual elas eram objetivadas e 

cumpridoras das expectativas deles sobre elas”. Dessa forma a imagem feminina 

fixada na literatura não representa exatamente os anseios femininos, eram 

personagens femininas estereotipadas, subvertidas ao sexo masculino, como coloca 

Showalter (1985, p. 131):  

 

 

Se estudamos estereótipos de mulheres, o sexismo de críticos 
masculinos e os papéis limitados que as mulheres têm na história, não 
estamos aprendendo sobre o que as mulheres sentiram e vivenciaram, 
mas apenas sobre o que os homens pensaram que elas deveriam ser.  

 

 

Deste modo, sabendo que as personagens surgem a partir da forma com que 

seu criador vê o mundo e as insere nele, as personagens femininas representavam 

então o discurso patriarcal masculino, sua construção não podia ser feita pelo viés 

de independência, todos os seus revestimentos deveriam convergir com a intenção 
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masculina patriarcal de mostrar personagens submissas, dotadas de uma 

obediência e doçura celestial. As personagens que não seguissem essas 

característica possuíam finais trágicos, geralmente marcados pela morte ao final da 

narrativa. A linguagem, os tracejos dessas personagens casavam sublimemente 

com a imagem que se deseja arraigar no imaginário até mesmo das mulheres 

leitoras, afinal não podemos esquecer que o patriarcalismo, como bem coloca 

Bourdieu (2012, p. 42): “O patriarcado é um sistema autoritário tão bem-sucedido 

que se sustenta porque as pessoas subordinadas ajudam a estimular a 

subordinação”.  

Quebrar com a tradição de submissão não é uma tarefa fácil, dado o pouco 

espaço ainda hoje atribuído às mulheres na literatura, mas muitas escritoras 

surgiram cunhadas de uma escrita que não mais trazia a mulher em uma condição 

coadjuvante, no intuito de buscar uma real representatividade na construção de 

personagens dinâmicas e reflexivas. 

Na literatura de autoria feminina, a escrita de Lya Luft, com suas personagens 

femininas e narradoras conflitantes, em condição autodiegética, ganham destaque 

no meio literário principalmente por trazer um olhar que difere das figuras femininas 

antes representadas, literariamente considerada canônica, como sujeitos submissos, 

oprimidos pelo sistema patriarcal. Na tecitura literária luftiana as personagens 

femininas partem de um estado consciente de “estar” no mundo, abordando o retrato 

das suas vivências, não apenas sociais, mas também, interiores. 

O cânone da literatura de autoria feminina se modificou muito 
desde que a mulher passou a retratar vivências resultantes não 
apenas de reclusão e repressão,mas sim a partir de uma vida 
de sua livre escolha, com uma temática, por exemplo, que se 
afaste das atividades tradicionalmente consideradas 
“domésticas” e “femininas” e ainda de outros estereótipos do” 
feminino” como sua propensão a ser doce, casta e obediente. 
Assim, a escrita de autoria feminina volta-se para outros 
assuntos habitualmente não associados à mulher. (LOBO, 
1999, p. 40)  

 
 

 Ainda segundo Lobo, a literatura de autoria feminina cria o seu espaço 

próprio dentro do amplo universo literário.  Desde fins do século XIX e 

principalmente no século XX, a principal transformação pela qual passou a literatura 

de autoria feminina é a conscientização da escritora quanto a sua liberdade e 

autonomia e a possibilidade de trabalhar e criar sua independência literária. 
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 Lya Luft, com suas personagens e narradoras femininas em condição 

autodiegética, ganha destaque, pois, suas personagens rompem com a condição 

servil e doce atrelada à mulher, assumindo uma escrita profunda e relevante, 

tratando não apenas das questões do dia a dia, como também às questões voltadas 

para seus conflitos interiores, fruto da ação de romper com a condição servil e 

submissa. 

 Nessa busca por uma escrita tocante e que propicie a mulher se significar ou 

ressignicar no mundo, a própria linguagem assumirá um tom desbravador e de 

autoafirmação, como bem coloca Xavier (1991, p. 14): 

 

 

A escrita feminina passa a ter uma linguagem difícil, pois, na 
busca do autoconhecimento, o sujeito feminino cava sempre 
mais fundo, e os símbolos, tão frequentes remetem a 
fantasmas do passado misturados com a realidade.  

 

 

As narrativas, bem como as personagens, agora são construídas na intenção 

de materializar a própria palavra; a linguagem torna-se também elemento primordial 

à narrativa: “a linguagem faz-me matéria” (CASTELLO BRANCO, 1989, p. 406). 

Assim como as personagens, tempo, enredo, a linguagem passa a apresentar-se em 

lugar de apenas representar. Assim, escritoras como Lya Luft desmistificam 

pensamentos masculinamente sarcásticos, como o do escritor Christine Planté, 

quando no final do século XIX afirmava que as mulheres que se pretendem autores, 

ou ganhar a vida pela pena, podem tentar escrever às revistas femininas ou publicar 

obras voltadas à educação. 
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CAPÍTULO 2 – AS PARCEIRAS DE LYA LUFT: UM ROMANCE UM TABULEIRO 

 

 

“Éramos uma família de perdedoras”(Luft, 2005,p.78) 

 

 

Sendo o primeiro romance publicado por Lya Luft, As Parceiras (1980), se 

apresenta dividido em sete capítulos intitulados pelos dias da semana, iniciando pelo 

domingo. Com a publicação do romance, Lya Luft é projetada no cenário da 

literatura brasileira como uma autora que busca dissecar o interior humano e, para 

tanto, traz o romance repleto de personagens instigantes com seus medos, 

memórias e abismos. 

Com um título instigante, As Parceira, Lya Luft consegue colocar o leitor 

diante de um dos maiores dilemas da obra, pois ao ler o título busca-se ainda nas 

primeiras páginas compreender de qual parceria a obra irá tratar. A parceria 

acontecerá pelo viés da dor, melancolia e tristeza. A narrativa é dominada pela voz 

da personagem Anelise, uma voz que coloca de forma dilacerante as perdas e dores 

que unem todas as mulheres de uma família. 

   Buscando encontrar respostas para seus dilemas, Anelise isola-se em um 

Chalé da família, e lá inicia um processo de fuga num movimento bascular que 

oscila entre a memória e o tempo cronológico. 

Anelise enreda uma narrativa de perdas, em uma família de mulheres doidas 

ou doídas. Maria Osana de Medeiros Costa (1996, p.11), ainda na apresentação do 

seu livro “A Mulher o Lúdico e o Grotesco em Lya Luft”, tece o seguinte comentário: 

“legião de perdedoras, são mulheres, sobretudo que deslizam num universo 

sombrio, lembrando certos seres rastejantes (...). Suas personagens passeiam sua 

loucura pelo sótão da existência”. 

Seguindo um caráter intimista, a narrativa também possui um nítido cunho 

confessional, subjetiva, buscando aproximar o leitor intimamente, ao passo que o 

narrador fala do seu eu, e vai desnudando suas vivências e memórias, 

estabelecendo dessa forma uma ponte entre a narrativa e o leitor. 

 Narrada principalmente pela tendenciosidade do psicológico, a obra, dá 

ênfase a temáticas como morte, dor, loucura e, irrefutavelmente a melancolia das 

mulheres de sua família.  Anelise (a narradora) procura enfrentar seus medos, seus 
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traumas do passado a fim de compreender o presente. 

A parceria presente na narrativa, desde o título, vai muito além da 

estabelecida pelas mulheres da família, esta parceria é quase um jogo entre Vida e 

Morte, conforme Costa (1996, p. 25) “Aí estão a Vida e a Morte jogando de parceria, 

na mesma cumplicidade, como co-autoras das perdas vitais da mulher.” 

Parecendo seguir um jogo de azar, a vida das personagens na narrativa são 

enredadas por inúmeras perdas, labirintos, entrelaçamentos, obstáculos e crises 

existenciais. Estar vivo parece não representar uma condição que conclame algo de 

vitorioso para as mulheres oriundas de uma família de mulheres doentes por sentir a 

vida em demasia: “vê-se que a família é a célula doente que desencadeia o 

processo de destruição e morte das protagonistas” (RIBEIRO, 2006, p. 17). Essa 

célula, como Ribeiro bem coloca, acabará gerando um tecido celular que unirá todas 

as mulheres da narrativa na mesma dor. 

Para compreender melhor esse universo de mulheres perdedoras faz-se 

necessário acompanhar, no tópico seguinte, a forma como Anelise apresenta cada 

uma dessas mulheres na obra As Parceiras, só assim, é possível compreender cada 

papel que estas assumem e como suas vidas são interligadas por profundos 

questionamentos existenciais, ou pela forma como são vítimas do patriarcado, 

vítimas dos abusos mascarados pela sociedade, e como compartilham seus traumas 

(RIBEIRO. 2006, p. 20). 

 

 

2.1  UMA LEGIÃO DE PERDEDORAS 

 

 

A personagem narradora, Anelise, reclusa em um Chalé de praia, 

acompanhada pelo seu cachorro Bernardo, busca recordar a trágica história da 

família, quer entender, encontrar através da memória o fio condutor daquela 

genealogia trágica de mulheres violadas. A primeira mulher a ser apresentada é 

Catarina: “Catarina tinha catorze anos quando casou” (LUFT. 2005 p.11). 

Seguindo o relato, Anelise revela que a sua Bisavô materna, em determinado 

momento teve que voltar para a Alemanha, sua terra natal, visando casar 

novamente, por esse motivo decide casar sua filha Catarina, com catorze anos 

incompletos, com um homem bem mais velho, em um casamento arranjado 
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“Catorze, recém-feitos. Jogaram com ela um jogo sujo. Não podia mesmo aguentar.” 

(LUFT. 2005, p.11), Catarina será condenada ao que Elóida Xavier (1998, p. 18) 

chamará de “insossa domesticidade”. 

A vida de Catarina é repleta de mistérios, segredos que Anelise tentará não só 

descobrir por um fator de curiosidade, mas principalmente para tentar atar as pontas 

dos destinos das mulheres de sua família “Éramos uma família de perdedoras” 

(LUFT, 2005, p.78). O pensamento de pertencer a uma família de mulheres doidas 

“éramos uma família de mulheres doidas” (LUFT. 2005 p.17) causa pavor em 

Anelise, e esta acredita que para esclarecer esse pensamento é necessário 

“repassar o filme todo mais uma vez” (LUFT. 2005 p.17) e o início desse filme era 

sua avó Catarina Von Sassen. 

 

 

Mas eu tenho muito que fazer: descobrir como tudo começou, 
como acabou. Por que acabou. Se dou com a ponta errada do 
fio, se descubro o lance perverso da jogada, a peça de azar, 
quem sabe consigo sobreviver. Tenho tempo. (LUFT. 2005, 
p.16) 

 

 

Catarina marca o início da genealogia de mulheres doídas, porém, um silêncio 

impera sobre os acontecimentos de sua vida. Anelise só sabe o que foi permitido 

saber: “Hoje, sei todos os detalhes que há para saber sobre sua vida” (LUFT, 2005, 

p. 13), o que para a narradora é muito pouco, a vida de Catarina foi tolhida, 

silenciada em um sótão branco e vazio: “a verdade perdeu-se entre aquelas 

paredes” (LUFT, 2005, p. 13). A vida levada por sua avó combinava exatamente com 

o lugar que foi dado a ela para reclusão: “Chamavam de sótão a esse quarto do 

terceiro piso do casarão, com um banheiro e a sacada. Combinava bem o nome: 

uma palavra triste e sozinha” (LUFT, 2005, p.12), um lugar que tinha as mesmas 

características da sua moradora, que tinha, assim como as paredes do quarto, “um 

rosto branco e ausente” (LUFT, 2005, p. 12); ou ainda, uma simples inversão do 

nome “Sótão” nos daria a expressão “tão só”, condição existencial de Catarina e em 

outro momento, de sua neta Anelise. 

Temos em Catarina a matriz dessa “família de perdedoras” (LUFT, 2005, 

p.87); é nítida a presença das imposições e violações do corpo, da alma, dos sonhos 

da personagem:  
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O marido desistiu de ensinar as artes dos bordéis, preferindo 
teúdas e manteúdas àquela adolescente que já lhe provocava 
mais medo que desejo, mudou-se para uma de suas 
fazendas,no casarão aparecia apenas como visitante temido. 
Minha avó ficou meio esquecida com as empregadas e uma 
governanta. Quando o marido inrrompia naquela falsa 
tranquilidade, não deixava de procurar a mulher. Dava um jeito 
de abrirem o sótão, e entre gritos e escândalo emprenhava 
Catarina outra vez. (LUFT, 2005, p. 14) 
 
 

Nos fatos descobertos por Anelise, no que fica em suspenso desse jogo sujo 

traçado covardemente pela sociedade patriarcal, Catarina é a representação da 

mulher oprimida pela sociedade patriarcal impositora da época, que condena a 

mulher-criança a deixar sobre a “cama de solteira três bonecas de rosto de 

porcelana” (LUFT, 2005, p. 13). Em um ato comum a sociedade patriarcal que: 

“protege e reprime ao mesmo tempo” (XAVIER, 1998, P. 26) casar as filhas o quanto 

antes supondo que elas teriam um “destino assegurado” (LUFT, 2005, p.13) era uma 

prática comum na sociedade vigente, nem sabia ao certo seu papel naquela casa, 

pois, tinha ainda as ilusões de criança, como mostra o trecho: 

 

 

Quando casou Catarina Von Sassen mal começara a 
menstruar. E, se já não acreditava piamente que o sinal no 
dorso de sua mão vinha duma bicada de cegonha, também não 
tinha certeza de como os bebês entravam e saíam da barriga 
das mães. Casamento era para ela a noção difusa de abraços 
e beijos demorados, e alguma coisa mais assustadora. Algo 
que nunca falavam direito. Como as doenças e a morte. (LUFT, 
2005,p. 13) 

 

 

Catarina tornar-se-ia mãe, rainha de um lar, “mãe por instinto, abnegada e 

vivendo em osmose com os bebês” (ALMEIDA, 1987, p.61) sem ao menos ter 

deixado de ser criança: “A criança loura era agora uma adulta precoce: cheia de 

manias” (LUFT, 2005, p.14), não recebia visitas, e quando isso acontecia pairava em 

seu olhar um misto de alegria e medo: “Parecia alegre por nos ver mas também 

assustada como se não soubesse o que lhe trazíamos: o bem, ou o mal” (LUFT, 

2005, p. 12). O pavor domina os dias de Catarina, não penas o medo do sexo é 

notado, cria-se o medo, a desconfiança na própria vida: “E Catarina sucumbiu a um 

fundo terror do sexo e da vida. Não os medrosos pruridos de muitas noivinhas do 
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seu tempo, mas uma agoniada compulsão de fugir” (LUFT, 2005,p. 13) e fugir era a 

única rota possível. 

Essas fugas, ou “linhas de fuga” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.16), 

aparecem principalmente no hábito que Catarina tinha de arrumar o quarto como se 

fosse de criança, que no início não tinha  a conotação de perigo que adquiriu com o 

passar do tempo. “Quando teria começado a arrumar o sótão feito um quarto de 

menina?” (LUFT, 2005, p. 43) como se quisesse fugir, uma fuga não de ida, mas de 

volta para a infância, lugar de fantasia de onde fora arrancada tão precocemente. O 

próprio sótão surge como uma linha de fuga em sublimação, é lá que ela cria, “uma 

dimensão em que só cabiam os seus interlocutores invisíveis” (LUFT, 2005,p.14), o 

sótão pode ser visto como um lugar de libertação do desejo, nele Catarina falava 

sozinha: “Com quem falava sempre?” ( LUFT, 2005,p. 43) é no sótão que a pulsão 

do desejo sexual é sublimada, é nele que Catarina traçará mais uma linha de fuga, 

esta se dará através da descoberta da escrita. 

 

 

Ninguém sabia ao certo o que se passara entre as paredes do 
sótão. Pouco antes de morrer ela começara com uma mania: 
escrever. Compunha longas cartas desconexas e garatujadas 
em letra gótica num talhe apressado, inclinado para a frente 
como se um vento forte soprasse da esquerda. Cartas em 
Alemão, língua que Catarina preferira sempre. (LUFT, 2005, p. 
44) 

 

 

A escrita surge como mais uma linha de fuga de uma realidade insatisfatória 

para um mundo de fantasia que lhe permitisse, através da palavra, a possibilidade 

de lutar contra uma vivência de dilaceramento e de conquistar um espaço de relativa 

liberdade. É através da escrita que a personagem estabelece um vínculo do eu com 

o mundo opressor ou o oposto a isso. É preciso ver esse ato também como “uma 

atitude de rebeldia, uma vez que a escrita não era, à época uma atividade feminina” 

(RIBEIRO, 2006, p. 59).  

É preciso atentar para o fato de as cartas serem escritas em Alemão, sendo a 

escrita e o processo enunciativo uma prática androcêntrica, ou seja, durante milênios 

as mulheres não foram convocadas a terem voz, uma vez que o espaço público e 

seus códigos linguísticos foram instituídos pelos homens, escrever em outra língua 
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(o alemão) coloca a escrita feminina de Catarina como uma “língua estrangeira”, que 

desautomatiza os códigos existentes, a escrita silenciosa que ela desenvolve aponta 

para um confronto entre a tentativa de aniquilação e  possibilidade de salvação, 

afinal, como diz Lacan em “Os escritos técnicos  de Freud” (1994, p. 25), o Outro só 

alcança o reconhecimento, o existir pelo discurso. E no plano geral do romance 

Catarina é aquela que agencia a linhagem de mulheres pela sua forma de se 

inscrever no mundo, em uma vida silenciada, amordaçada, mas que se fez ouvir 

obliquamente, principalmente por Anelise. 

Catarina coloca no papel os seus medos, seus desejos, enseja uma fuga 

“desconexa”, “garatujada”, um rabisco de vida através da escrita. Rabiscos também 

silenciados pela loucura, uma loucura aparentemente sem destinatário, “eram cartas 

sem destinatário” (LUFT, 2005, p. 44) que depois alcançariam Anelise. Ainda sobre o 

processo de descoberta da escrita Maria Osana de Medeiros Costa (1996), tece 

algumas considerações importantes sobre esse processo de descoberta criadora 

realizado por Catarina: 

 

 

Observe-se que o vento, princípio de vida e de força criadora, 
sopra da esquerda, do lado feminino, não só do ponto de vista 
da narrativa, mas também do ponto de vista da Idade Média 
cristã, que considerava o lado esquerdo como o lado feminino 
em oposição ao lado direito, masculino. A direta é ativa; a 
esquerda, passiva. A direita é a direção do Paraíso; a 
esquerda, do inferno. (COSTA, 1996, p. 34) 

 

 

O sótão é o lugar escolhido por Catarina para se refugiar, nele, ela liberta sua 

voz, seus pensamentos, a força criadora “que vem da esquerda”, é essa força 

feminina, que Catarina “louca e linda” (LUFT, 2005, p.45) imprime ao texto. Seria a 

escrita o “duplo de viver” (COSTA, 1996, p. 29) encontrado pela personagem para 

externar a sua pulsão sexual, os seus desejos, ou à espera de algo que a libertaria e 

que não veio? Os escritos de Catarina não passavam de murmúrios, rascunhos de 

desejos inconcebíveis que eram jogados fora ao amanhecer junto com a poeira dos 

móveis brancos que adornavam aquele sótão solitário.  

 

Catarina nem reclamava quando diariamente a empregada da 
limpeza recolhia a papelada no chão e nos móveis e botava 
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fora. Novas cartas já estavam sendo escritas, e isso acabou 
rotina. Uma doida bonita, asseada, mansa, escrevendo e 
murmurando entre rendas e alfazema. Não fazia mal a 
ninguém.  (LUFT, 2005, p.45). 

 

 

O pensamento posto por Costa de que “o vento, principio de vida e de força 

criadora” (1996, p.34) traria implicâncias femininas ao modo como Catarina 

escrevera, poderia também explicar o destinatário daquelas “cartas desconexas e 

garatujadas” (LUFT, 2005, p. 44) que continham, muitas vezes, “passagens ternas e 

ardentes” (LUFT, 2005, p. 45), seria o destinatário a “enfermeira mocinha que 

diariamente lhe aplicava injeções de vitamina e massagens para compensar a longa 

reclusão”? (LUFT, 2005, p. 45) A vida continuava a caçar Catarina “pelos quartos do 

casarão” e a segui-la “pelos corredores” (LUFT, 2005, p. 13), caçou-lhe a infância, 

roubou-lhe os desejos, e após ser encontrada em “atitudes suspeitas com a 

enfermeira mocinha” (LUFT, 2005, p. 45), a vida lhe caçou também a tentativa de 

liberdade sexual pelo homossexualismo, e após ter sua “intimidade violada” (LUFT, 

2005, p. 45) Catarina passou a viver sob efeito de calmantes receitados pelo médico 

da família.    

 

 

A moradora do sótão ficou extraordinariamente calma. Não 
escrevia cartas, não recitava suas ladainhas, não perguntava 
por ninguém. Não falou mais com pessoa alguma. Era toda 
ausência parada atrás da porta de vidro da sacada. (LUFT, 
2005, p. 45) 

 

 

A personagem traça uma “linha de fuga”, foge à norma sexual opressora ao 

qual era submetida, e procura simplesmente alguém “que se aproximasse sem 

meter medo, sem ditar regras, sem espreitar ou desconfiar. Alguém simplesmente 

para amar, e não importava o sexo, a condição” (LUFT, 2005, p. 46). A vida mostra-

se parceira na morte, não permitiu “que ela provasse algum calor humano em seu 

universo imaculado” (LUFT, 2005, p. 46), não permitiu “nenhuma salvação” (LUFT, 

2005, p. 46), nenhuma possibilidade de transcendência, tirou-lhe a voz, à vida. 

Sobre esse pensamento Costa (1996) coloca:  
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Toda transcendência lhe foi negada. Sonhara com um 
“daqueles príncipes dos livros de menina, que não violasse seu 
corpo solitário” e fora vitima das maiores violências do marido, 
de quem não pôde se libertar. (COSTA, 1996, p. 29) 

 

 

Todos os objetos de identificação que Catarina possui vão sendo reprimidos, 

quando não suprimidos. Com isso a mulher de olhar “interrogativo e doce” (LUFT, 

2005, p. 46) transmuta-se para uma dimensão ainda mais afastada e remota, seria 

“O sótão do sótão, onde não precisava falar, escrever” (LUFT, 2005,p. 118), apenas 

punha-se a olhar pela porta de vidro a luz que teimava em entrar, porém, não 

parecia trazer a esperança da “luz no fim do túnel”, seria talvez, a luz que a 

convidava a “uma possibilidade de escapar dos grilhões da casa para a natureza e 

para a imensidão do céu” (RIBEIRO, 2006, p. 52). Para compreender o atual estado 

de afastamento do mundo à volta de Catarina é preciso perceber esse vidro como: 

 

 

um material isolante, mas com transparência, separando 
intelectualmente o individuo do mundo e evitando o seu contato 
com os outros, mas não impede a visão, deixa penetrar a luz e 
o mundo sem que a pessoa entre em contato direto com o 
novo, ou o desconhecido. (RIBEIRO, 2006, p. 58) 

 

 

Vale salientar que Catarina mantinha-se sempre atrás da porta de vidro, 

tentando, manter-se preservada do mundo novo que ela via, um mundo de reflexão 

sobre sua própria condição de clausura, seja a clausura do sótão, seja a clausura do 

casamento, “o casamento é beco sem saída” (LUFT, 2005, p.41). Porém, essa forma 

de olhar faz com que ela sinta-se fora do que ela vê, e esse pensamento de 

deslocamento evoca uma nova “linha de fuga” que se daria com a morte: 

 

 

Um dia, porém, sem sinal ou aviso, sem crise ou descompasso, 
abrira a porta para a sacada, o que nunca fazia. Saíra para a 
sacada, e jogara-se por cima da balaustrada para o jardim, três 
andares abaixo. Caída no canteiro, entre flores amassadas e 
morangos feito manchas de sangue, era uma flor a mais, 
branca. O corpo quebrado; o rosto intacto, fitando o céu (LUFT, 
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2005, p. 
 
 

A contemplação por trás da porta de vidro era mais profunda que o imaginado, 

enquanto os demais moradores da casa ficavam aliviados por Catarina ter “entrado 

numa fase melhor, de recesso” (LUFT, 2005, p. 118), ou por sua voz não ser mais 

ouvida pela casa tirando o sossego dos que ali habitavam, Catarina ouvia da sua 

sacada, através da luz que entrava, “sentada em sua poltrona predileta” (LUFT, 

2005, p. 119), o silêncio assustador que o mundo fazia.  

Catarina, assim como Meursault7, repudia as regras e convenções às quais 

lhe são impostas e que a priva do sentimento de liberdade, a vida passa a ser um 

absurdo, a tomada dessa consciência torna a vida impossível, o conflito entre a 

própria existência e o silêncio voraz do mundo é inevitável.  O olhar de Catarina 

capta através da porta de vidro, a impossibilidade de separar o absurdo que é viver, 

do nascimento da lucidez, pois a consciência da inocência  de um olhar, de olhar o 

mundo, é capaz de captar o absurdo e fazer emergir  o desejo  por unidade e 

explicação para os questionamentos trazidos pela clareza da razão, esse 

pensamento causa em Catarina a tomada da decisão pelo suicídio.  Albert Camus 

em sua obra, “O Mito de Sísifo”8 traz a seguinte passagem: 

 

 

os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo 
incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a 
pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, 
com suas razões, que não existe punição mais terrível do que o 
trabalho inútil e sem esperança. (CAMUS, 2006, p.59) 

 

 

Assim como Sísifo, a tarefa imposta a Catarina era absurda, uma vez que as 

suas tentativas de libertação ou visibilidade eram dizimadas, a própria escrita 

parecia muitas vezes algo inútil para aqueles que lhe cercavam, “talvez escrevesse 

também as respostas, tudo misturado” (LUFT, 2005, p. 44). 

 Segundo Camus (2006) o suicídio significaria o fim desse confronto interior, 

seria uma fuga ou uma libertação interior, ou ainda a falta de motivação para viver.  

Esse pensamento nos leva a uma reflexão, Catarina não desistiu da vida, foi à vida 

                                            
7
 Personagem principal de “O Estrangeiro”, clássica obra de Albert Camus, lançada em 1945.  

8
 Publicado em 1941. 
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traiçoeira, “traidora não era só a morte; era a vida também” (LUFT, 2005, p. 103) éa 

vida se esvaiu. Aniquilou-se à vida em uma jogada de azar, fazendo Catarina 

repudiar a própria vida atirando-se da sacada. 

Catarina salta para fora da vida, em um ato de libertação. O ato de saltar da 

balaustrada pode ser compreendido como uma renúncia a “sobrevida” ou a “trégua 

entre a ferida aberta e a morte” (LUFT, 2005, p. 103). 

Mesmo sendo a primeira peça a sair do jogo narrativo, Catarina mantém o 

jogo enunciativo através da linguagem, tem suas palavras cassadas, jogadas no lixo, 

mas mesmo assim ela grita por meio do seu silêncio. Ela é a motivação do fluxo de 

memória, do jogo iniciático de Anelise. É fácil trazer para o texto o caráter imagético 

da “árvore genealógica” da família tendo Catarina como tronco, porém, não 

buscaremos aqui metaforizar a personagem como elemento de sustentação 

(tronco/caule). Pensemos Catarina como coloca as teorias de Deleuze e Guattari 

(1995, p. 25) no que concerne a “Árvore ou raiz”, nesse pensamento os filósofos 

colocarão o pensamento de troco que desempenha o papel de “Segmento oposto”, 

ou seja, não se trata de ser apenas um órgão de sustentação, de mão única. 

Catarina será o que Deleuze e Guattari chamam de “dipolo de ligação” essa ligação 

leva Anelise, oportunamente, a realizar um processo de subjetivação e introspecção 

em toda vida, sua e de Catarina, afinal, seguiam de “mãos dadas” (LUFT, 2005, p. 

127). 

A narrativa segue e as demais personagens femininas vão sendo 

acrescentadas, como se seguisse uma atividade de fiar, própria dos tecelões. A voz 

de Anelise soará como uma de fiandeira que segue as orientações de outra mais 

experiente, (Catarina) para formar uma trama9, mas, assim como em uma trama os 

fios são múltiplos, e mesmo seguindo um curso coordenado essa multiplicidade, 

atingirá novas dimensões, aumentando suas conexões, mas “conectadas às 

primeiras” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 15). Seguindo o pensamento de 

ligações, de multiplicidade rizomática10, arborescente, “há sempre algo de 

                                            
9
 Na mitologia germânica a prática de tear realizada pelas Parcas dava-se sob orientação das 

Moiras.(Dicionário de símbolos – Chevalier, 2015,p. 578)  
10

  Os conceitos de rizoma e arborescência aqui abordados são oriundos dos estudos de Deleuze e 

Guattari, em uma coleção de cinco livros publicados sob o titulo de Mil Platôs. Aqui utilizamos o 

conceito de rizoma (Mil Platôs vol. I 1995) seguindo o pensamento de que o destino de azar que 

acomete todas as personagens femininas da narrativa é fruto de uma estrutura rizomática, 

arborescente, ou seja, estão ligadas. E essa ligação não necessariamente é posta em um único 

sentido (do azar, por exemplo), mas essas ligações possuem pontos ou posições ligadas entre si em 
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genealógico numa árvore” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 17). Assim Catarina 

abioticamente espalha suas sementes, suas peças, seus fios múltiplos.  

Nessa trama em que as “peças mudam, mas as jogadoras são as mesas” 

(LUFT, 2005, p.17) surge Beatriz, a filha mais velha de Catarina, chamada por 

Anelise de Tia Beata. Esta fora casada “por três semanas apenas” (LUFT, 2005, p. 

18) o casamento não consumado pela impotência do marido leva-o ao suicídio, 

deixando-a viúva e virgem, assim Beatriz adota as seguintes características, “roupa 

severa, cabelo curto escovado para trás, (...) era religiosa, ia à missa mesmo em dia 

de semana, não perdia novena” (LUFT, 2005, p.31). Segundo Costa (1996), Tia 

Beata inaugura o espaço da representação religiosa à narrativa, essa religiosidade 

representa, na verdade, a repressão do desejo sexual não realizado, o desejo sexual 

reprimido encontra na religiosidade a sublimação dos desejos abstidos da então 

viúva, que devido ao casamento frustrado acredita ter nascido “predestinada à 

virgindade” (LUFT, 2005, p.31), dessa forma busca amparo na religião “Estava 

sempre na igreja. Tinha seguidamente padres convidados para o almoço, o jantar. 

Novenas promessas” (LUFT, 2005, p. 25). Sobre essas características de Beatriz 

Costa (1996) tece o seguinte comentário: 

 

 

O cumprimento do jejum e da abstinência é questão de vida ou 
morte para ela, cuja vida ficara concebida como privação da 
carne, do sexo. Em tia Beata “a pulsão é sublimada na medida 
em que é derivada para um novo alvo não sexual ou em que 
visa objetos socialmente valorizados (p. 30). 

 

 

A postura assumida por Tia Beata é mais que apenas um ato de represália ao 

desejo sexual, a vida religiosa é imposta como um ato de remissão ou tentativa de 

aceitação social. Beatriz é a representação do indivíduo fanático, laico e padecente 

que projeta em Deus o arquétipo do Pai dominador, impositor, terrível, que reprime o 

desejo, aprisiona e só sabe punir, para, dessa maneira, tornar-se vítima ungida. 

Segundo Ribeiro (2006), a imagem de Pai Celeste Terrível criada pela personagem 

manifesta-se de modo exasperado nas religiões que exigem o cumprimento de leis e 

                                                                                                                                        
uma determinada estrutura, no caso a estrutura familiar, e principalmente a condição do “ser mulher”, 

fator que trará a tona a multiplicidade ou variedade de uma mesma medida, que alcançará outras 

dimensões.     
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uma vida limpa, sã espiritualmente para que os seus seguidores alcancem a vida de 

glórias e retidão. 

 

Carentes e desesperados projetam um Deus austero demais, 
fortalecendo, demasiadamente, os fenômenos do inconsciente 
coletivo com imagens muito pessoais de justiça divina. Para o 
fundamentalista radical, Deus é um poder que castiga e cobra, 
um alto preço pelo sorriso, pelo prazer e pela felicidade terrena. 
Sob o relho dos castigos desse Senhor Todo Poderoso, o 
homem deve chorar sofrer para alcançar a glória celeste. 
(RIBEIRO, 2006, p. 72) 

 

 

É provável que a face terrível de Deus tenha amordaçado o espírito de Beata, 

que, para manter a postura ideal na ordem religiosa, espiritual, anula a natureza 

erótica totalmente, nem mesmo conseguia demonstrar afeto em um simples abraço 

“o contato físico, mesmo conosco, a repugnava” (LUFT, 2005, p. 25), “ Tia Beata 

dava um abraço pontudo, cotovelos magros apoiando no peito da gente para não 

encostar. Nada de contatos” (LUFT, 2005, p. 31). Dessa forma, desejava tornar-se 

um exemplo de pureza e castidade perpétua. 

É fato que o mundo religioso, principalmente para os que professarão o servir 

unicamente a Deus, vê o ato sexual como algo apenas para perpetuação da 

espécie, no mais, é um ato pecaminoso que expulsou o homem e a mulher do Éden. 

Segundo Ribeiro (1996, p. 73), é possível que esse pensamento tenha paralisado 

Beatriz e impedido que ela expandisse um comportamento hedonista pelo qual 

ansiava. O ato de se revestir da religião para professar a vida disciplinadora é visto 

na narrativa como algo disseminador do patriarcado e da submissão que atravessa a 

geração de mulheres da família; 

 

 

 por muito tempo quis incutir alguma disciplina ou crença em 
Vânia e em mim, tentou dirigir minha vida conforme seu jeito, 
mas não deu certo. Eu me evadia entre seus dedos, odiava 
aquela vigilância, achava falsas as suas crenças, e logo me 
rebelei (LUFT, 2005, p. 31).  

 

 

Com o fracassado do casamento, Beatriz torna-se uma mulher sem direito a 

vida, sendo mais uma vez submetida às imposições sociais, que não transgridam a 



51 

 

ordem e os valores culturais vigentes que colocava a “família como espaço por 

excelência de socialização da mulher” (XAVIER, 1998, p. 65). Uma sociedade 

patriarcal decadente mas que mesmo assim inviabilizava qualquer tipo de realização 

feminina; Beatriz é “esmagada pelas jogadas culturais e estigmatizadas por aquele 

destino que advém da própria cultura” (COSTA, 1996, p. 124). 

Mesmo abraçando a vida religiosa, torna-se vazia de qualquer sentimento 

afetivo, o que destoa do significado mítico do seu nome. Pois segundo o “Livro dos 

nomes” de Regina Obata, (2008), Beatriz tem sua origem no latim “Beatus ou 

Beatrice”, pessoa feliz “a que traz felicidade ou que faz os outros felizes” (p. 56), 

mas Tia Bea tinha apenas os “dentes grandes, amarelos, que quase não riam. Vida 

difícil alma amargurada” (LUFT,2005, p. 31). 

 Tanta amargura não permitiu que dela brotasse algum carinho ou afeto, 

talvez nem quisesse que isso acontecesse para que não “acabasse de novo em 

morte e dor” (LUFT, 2005, p. 30), assim assumiu apenas as responsabilidades de 

manter a ordem social do casarão, ao mesmo tempo tentava dirigir a vida dos seus 

moradores. Não sentia afetos profundos, nem a religião conseguiu fazer brotar, 

existia apenas o que Anelise chamaria de “Aquela solidariedade familiar” (LUFT, 

2005, p. 30). 

 No texto Bíblico na epístola de São Tiago capítulo 2;14 temos a seguinte 

passagem: “que se aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura, 

a fé pode salvá-lo?”. Beatriz era a representação, a personificação da fé, é possível 

acreditar que ela tinha no ato de cuidar a esperança de ser absolvida do destino de 

“mulheres malsinadas” (LUFT, 2005, p. 30), o que não aconteceu, porém, ao julgar 

sua missão cumprida  

 

 

Foi morar num quarto de um convento a quem doara parte de 
seu dinheiro, e que há muitos anos costumava visitar para 
consolar-se com freiras amigas. Viveu ali o resto dos dias, 
freira sem votos. Quando morreu, santa e seca, as irmãs 
comentavam umas com as outras nos corredores: - Uma 
santinha. (LUFT, 2005, p. 31) 

 

 

Tia Beata não escapou de ser, assim como Catarina, caçada pelo destino, 

“uma peça de azar” (LUFT, 2005, p. 49) que teve seu destino sentenciado desde o 
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momento em que não conseguiu concretizar o casamento, e impondo a si mesma, 

posteriormente, a proibição do exercício da sexualidade ao recuar aos seus desejos, 

tornando-se freira sem votos.  

A segunda filha de Catarina é Dora, descrita assim por Anelise: 

 

 

Todos éramos pouco reais, à exceção de Tia Dora, que se 
afastou um bocado da família. Levava a vida como bem 
entendia, não dava satisfação a ninguém, não ligava para os 
suspiros e reprimendas de tia Beata, que desaprovava sua vida 
“escandalosa”. Minha tia estava livre do flagelo da opinião dos 
outros, que tanto pesava sobre nós. (LUFT, 2005, p. 18) 

 

 

Dora é sinônimo de desrepressão do desejo, atitude que não a deixará livre 

de dores, perdas, até porque sofrer “fazia parte do jogo” (LUFT, 2005, p. 68), estava 

instalado em cada uma das mulheres, como uma ferida aberta. Ao fazer a 

apresentação da Tia, a protagonista Anelise ressalta as qualidades que a distinguem 

de sua avó, de tia Beata e das demais mulheres da família, possuía uma certa 

independência, fora casada várias vezes, porém, não conseguiu ser feliz em 

nenhum casamento, era pintora, buscava a evasão da realidade em seus quadros, 

“Tia Dora é pintora sabe jogar os seus medos e frustrações na tela” (LUFT, 2005, p. 

74), é a personagem excêntrica, emancipada, toda ela é expressão, fazendo jus ao 

significado do seu nome:  

 

 

Dora vem do grego Dom, significa tocar a sensibilidade 
imaginativa, ligada ao mundo das recordações infantis, as 
pessoas com esse nome possuem personalidade sociável, 
porém, gosta de realizar tarefas solitárias, o quê, em 
determinado momento, a torna excêntrica. (OBATA, 2008, p. 
36) 

 

 

A excentricidade de Dora é colocada por Anelise na passagem “Minha tia não 

admitia ninguém por perto quando pintava” (LUFT, 2005, p. 68), mas Anelise parecia 

vencer a barreira do isolamento e frequentava o ateliê de pinturas da tia: “mas ela 

deixava que eu ficasse desde que prometesse não falar” (LUFT, 2005, p. 68). 
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Identificava-se com a vida emancipada que Dora vivia, queria sempre saber mais, 

andar com ela. Quando conseguiu ir morar com ela sentiu-se especial, teria uma 

tribo, um rótulo, estaria no mesmo grupo de pessoas que frequentavam o 

apartamento: 

 

 

Tia Dora atraía os solitários, os tristes, que a amavam pelo 
calor e jeito maternal, a bondade um pouco rude, o humor sem 
amargura. Agora eu pertencia ao grupo que tia Beata sempre 
chamava “a fauna da Dora”, e classificava sumariamente: 
veados, mundanas, vigaristas. (LUFT, 2005, p. 67) 

 

 

Anelise identificava-se com a rebeldia, com a forma como Dora não se 

subordinava às imposições sociais, sentia-se “parte de uma fraternidade” (LUFT, 

2005, p. 68), “A fauna de Dora” as personalidades de ambas não agradavam a 

retidão imposta pela sociedade. Tia Beata, sendo essa representação da moral 

sempre as reprimia e fazia julgamentos, como mostrou o fragmento acima, criando 

estereótipos, categorias de valor. 

Tia Dora era uma transgressora da ordem patriarcal de Bea, optou por não 

engravidar “Tia Dora não tivera filhos, mas adotara aquele bebê, criava como podia, 

não era fácil, ela viajava muito” (LUFT, 2005, p. 57). No fundo era uma romântica 

mal compreendida que preferiu manter-se ausente da família por ter uma 

personalidade tão diferente, mas aos olhos de Anelise sempre pareceu sábia, 

mística, visionária. 

 A narradora coloca Dora como uma mulher prática, que não buscava agradar, 

preferia sempre o mais verdadeiro, não o mais correto como Tia Beata optava: “Se o 

bem era a vida de Tia Bea e o mal a de tia Dora, eu preferia o mal. Mais verdadeiros, 

pelo menos” (LUFT, 2005, p. 57). 

 Mesmo para resolver os problemas do casamento ela resolvia de forma 

sagás, mudava de marido, elevava o amor ao amor-erótico, a vida à grandeza 

espiritual, convertia os dramas existenciais, familiares em motivação externa para 

viver, sublimava seus problemas na arte, pintava quadros: 

 

 

Minha tia pintava monstros, ela achava graça quando eu 
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chamava assim, mas eram monstros tristes, figuras vagamente 
humanas, aqui um olho, ali um crânio calvo, adiante um par de 
mãos. Figuras incógnitas, bruxas e demônios. (...) Todo mundo 
queria comprar aqueles quadros de cores sombrias, 
inesperados clarões. (LUFT, 2005, p. 69) 

Dora pintava figuras grotescas, monstrengos distorcidos, em desalinho, 

disformes, desestruturados, como a sombra que paira sobre todas as mulheres da 

família, esse tipo de pintura segundo Jung (2000) pode ter a seguinte representação: 

 

 

As figuras grotescas simbolizam figuras criadas ou sonhadas 
por mulheres depressivas e angustiadas, como gnomos, 
animais falantes, demônios, bruxas, duendes, anões. Quando 
este arquétipo se apresenta sob tais formas, compensa um 
estado de carência, de situações difíceis ou importantes. 
(JUNG, 2000, p. 35) 

 

 

Sendo assim, ao pintar monstros desconexos, Dora sinaliza a ausência de 

simetria interior, o seu caos, é uma arte que não retrata o mundo real, mas um 

mundo seu, povoado por monstros de cores sombrias. Em outros momentos, 

intervalos entre uma tela e outra, Dora pintava anjos, “esboçava em folhas brancas 

umas alusões de anjos tão belos quanto seus monstros eram deprimentes.” (LUFT, 

2005, p. 69). 

 Ao questionar a tia sobre o motivo de só rabiscar e não pintar anjos, Anelise 

recebe a seguinte resposta “ – vai ver não acredito em anjos” (LUFT, 2005, p. 69), 

com essa resposta percebe que o mundo da tia não é tão ausente de adversidades 

como julgara, a vida independente, emancipada não havia lhe privado das dores, 

“então para minha tia as coisas também não eram simples: havia sombras, ainda 

que de anjos. Reais mesmo eram os monstrengos.” (LUFT, 2005, p. 69).  

Dora sabia das dores, medos e traumas que mitigavam as mulheres daquela 

família, o sentir-se livre, deixar-se livre era uma forma de relutar ao destino 

possivelmente predestinado. Anelise via em sua tia a personificação de uma mãe 

bondosa que a adotara, assim como a Otávio.  

Norma, a terceira filha de Catarina, representará a normalidade, como o 

próprio nome já prenuncia, “Norma é de origem latina, significa norma ou modelo” 

(RIBEIRO, 2006, p. 38), sendo assim será ela a continuidade, a normatividade aos 

parâmetros culturais, casou cedo como todas as filhas de Catarina, casou-se com 
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um homem “que a protegeria da fragilidade” (LUFY, 2005, p. 18), médico, “quando 

casou todos acharam que lhe convinha muito aquele homem maduro, bondoso 

ainda por cima um médico que poderia entender e tratar melhor certas 

singularidades” (LUFT, 2005, p. 27), vivia um casamento tão normativo quanto seu 

nome. 

 A relação com o marido era sempre previsível e dentro de uma rotina, 

seguindo paradigmas próprios da instituição familiar patriarcal: “Depois do jantar, 

tocava piano, para ele na sala; era para ele que tocava, cantava, vivia.” (LUFT, 2005, 

p. 26); a vida era sempre ladeada pelo esposo, nos demais momentos mostrava-se 

alheia ao mundo à sua volta, era até esquecida “ sempre perdendo suas coisas, 

pedia que ajudássemos a encontrar o livro, a partitura, o lenço. Depois sorria um 

sorriso inocente, parecia um pouco admirada de nos ver ao seu redor, de sentir-se 

amada e necessária” (LUFT, 2005, p. 27). O ato de perder objetos, segundo Freud 

(1987, p. 183), pode significar “Um ato sintomático de desligamento da vida real, 

uma falta de apreço pela vida e seus objetos”, essa falta de apreço, o desinteresse 

também pode ser notado na seguinte passagem: 

 

 

Vejo mamãe sentada perto da janela da sala como Catarina se 
postara junto da porta de vidro da sacada. Livro aberto sem ler. 
Eu adivinhara que minha mãe não estava lendo, que nem 
distinguia ao certo realidade de ficção, nem se interessava 
pelos enredos, misturando tudo. (LUFT, 2005, p. 27) 
 

 

Anelise não conseguia enxergar a mãe como alguém que denotasse 

interesse, “parecia uma menina crescida com quem se tinha vontade de brincar de 

comidinha e casa de bonecas. Uma espécie de fada linda e boa, mas de um mundo 

que não era meu”, “Não éramos uma família de verdade”, (LUFT, 2005, p.26). Norma 

não representava um modelo que Anelise pretendesse seguir, “hoje sei o quanto 

minha mãe era frágil, dependendo, para sobreviver, de todo o cuidado que meu pai 

pudesse lhe dar”; quanto ao pai, “mais que meu pai, ele foi sempre o marido de 

Norma” (LUFT, 2005, p. 26-27). Viveram uma vida linear, fizeram apenas uma 

grande viagem da qual não voltaram, morreram vitimas de um desastre aéreo, 

deixando as filhas Vânia e Anelise órfãs, tendo que ir morar no casarão sob o 

domínio da Tia Beatriz.  
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Vânia, nome de origem germânica, que significa esperança, era mais velha 

que Anelise e esse fator fazia com que ela não tivesse muita ligação com a irmã, era 

uma moça fina, porém, solitária. Ribeiro (2006) a define da seguinte forma: 

 

 

Vânia tinha um rosto bonito, usava penteado impecável, vivia 
de festas, viagens e amizades. Andava bem perfumada, 
maquiada, vestia-se de acordo com a última moda. Era 
corajosa, dava risadas, fazia ar superior e chamava Anelise de 
boboca, não dormia no quarto com ela, preferia a companhia 
das amigas quietas e sérias. (RIBEIRO,2005, p. 30) 

 

 

Vânia era alheia a Anelise, talvez tratasse a irmã mais nova com o mesmo 

desinteresse que recebia da mãe Norma. Não se interessava pelas questões 

familiares, falava da avó Catarina como se fosse uma estranha, não se 

impressionava com a avó louca nem com a tia anã, ao contrário, mostrava-se 

maldosa com a tia “debiloide”, tinha ódio, beliscava-a, escondia-lhe os brinquedos, 

dava-lhe tabefes escondidos. Vânia viu no casamento a saída para se livrar do 

casarão, e seus males, porém, não foi feliz, o casamento era fracassado, o marido 

não a amava, possuía várias amantes, e não admitia ter filhos, pois temia que a 

loucura da família acompanhasse a possível criança.  

A quarta e última filha de Catarina nasceria vinte anos após Norma, “Sibila, 

concebida e parida no sótão, no auge da alienação da mãe. Bila, Bilinha retardada e 

anã” (LUFT, 2005, p. 14), cresceu rejeitada pela mãe desde o início, a presença da 

filha lhe lembrava “o terror da concepção” (LUFT, 2005, p. 56), sua deformidade 

transformou a vida da protagonista em pesadelo, o medo de ficar louca a perseguia 

na presença afirmativa de sua filha Sibila.  

Segundo o dicionário de símbolos CHEVALIER (2015, p. 832)  o nome Sibila 

tem a seguinte referência mística: 

 

 

Refere-se às lendárias profetizas das quais a mais conhecida é 
Cassandra. A Sibila personifica o humano elevado a uma 
condição transnatural, o que lhe permite a comunicação com o 
divino e transmissão das mensagens dos deuses. Trata-se de 
um ser possuído por forças sobrenaturais, profético e 
instrumento de revelação.  
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Sibila era “o fruto mais caprichado da árvore temida” (LUFT, 2005, p. 53), 

retardada e anã, possuía a condição do transnatural, seria ela um instrumento de 

comunicação, comunicava pelo corpo, não pela voz: “falava numa algaravia que só 

tia Bea e Fraulin decifravam em parte” (LUFT, 2005, p. 52) seu corpo mal formado, 

nascido prematuramente de “oito meses”, denunciava a castração da vida, a 

violência da cocessão “horror no sótão, vômito amargo” (LUFT, 2005, p. 52) até 

mesmo sua deformidade “anã” é vista como algo maléfico, uma anomalia:  

 

 

Toda deformidade é um sinal de mistério, seja maléfico, seja 
benéfico. Como qualquer anomalia, ela comporta uma primeira 
reação de repulsa; mas é o lugar ou o signo de predileção para 
esconder coisas muito preciosas, que exigem um esforço para 
serem conquistadas. (CHEVALIER, 2005, p. 321)  

 

 

Sibila causava repulsa, é apontada como peça de azar “até as empregadas 

tinham medo da anã, diziam que dava azar, tinha mau-olhado, previa desgraças, via 

“coisas”.” (LUFT, 2005, p. 53).  Segundo Carlos Gildemar Pontes (2014, p. 131)  “os 

anões são arruinados desde o nascimento, pela aparência deformada”, ou seja, 

Sibila entra para o jogo da vida, mas, ao mesmo tempo estará fora das jogadas 

sociais, culturalmente falando. Uma família que gera um anão possui “forças 

obscuras” simbolizando o “fracasso de toda uma geração”, dessa forma, Bila e sua 

deformação atravessa a narrativa como a representação máxima da infância 

interrompida, a infância que se metaforiza no grotesco. 

Anelise é a narradora do romance, o nome remete ao substantivo “análise”, 

analisar é a ação que ela realiza ao longo da narrativa. Anelise é um nome composto 

por Ana+Elisa, Ana vem do hebraico, que significa benéfica, aquela que tem 

compaixão ou graça; Elisa vem do alemão, significa Deus tem ajudado. Ela é 

também a protagonista (do grego, protos, “primeiro”; agonistes “lutador”) Anelise é 

protagonista de sua própria vida, trava uma batalha psicológica com seu próprio eu 

buscando “resolver minha vida” (LUFT, 2005, p. 15), para isso afasta-se do lugar em 

que vive com o marido e se refugia no antigo chalé da família para avaliar o que foi 

omitido, as perdas e os ganhos, buscando conciliar os opostos para tentar renascer 
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para vida. 

Quando criança mostrava-se sempre investigativa, curiosa, enxergava os 

detalhes importantes na vida daqueles que lhe rodeavam e nos lugares que 

frequentava. Conviveu com seus medos e suas dores, tendo assim uma 

personalidade construída com marcas de ausências e perdas, como a morte de sua 

melhor amiga Adélia, que jogara-se do alto de um rochedo para o mar, a morte da 

avó Catarina, que muito lhe impressiona por seus mistérios e vida silenciada no 

sótão do casarão, a perda dos pais em um acidente de avião, a morte da tia Beatriz, 

com quem conviveu a maior parte da infância e adolescência.  

Assim como sua irmã Vânia, Anelise casa-se, o casamento, para ambas, é 

uma aposta na vida, mas não podemos esquecer que quem rege esse jogo é a 

cultura patriarcal, que sempre coloca a mulher no lado esquerdo, fraco, que se só 

poderia encontrar alguma realização ou no casamento ou na maternidade, para 

Vânia a maternidade não era uma possibilidade, visto que, por imposição do marido 

que temia a herança da avó louca e da tia anã. Já para Anelise o desejo de ser mãe 

surgira quando sentiu seu casamento esfriar: 

 

 

 A história vinha de longe. Todo mundo queria ter filho, mas em 
mim isso foi mais que um sentimento natural. Depois das 
tempestades da paixão comecei a sentir falta de uma criança 
junto de Tiago e de mim. E, sem notar quase, também iniciei 
um jogo de esconde-esconde com meus antigos medos. 
(LUFT, 2005, p. 87) 

 

 

Os medos que Anelise sentia ao olhar para a história da sua família, que se 

constitui árvore genealógica ou “árvore doente” (LUFT, 2005, p. 87) se materializam, 

tivera vários abortos, nem mesmo o pensamento otimista e a “felicidade dos 

primeiros tempos de casada” (LUFT, 2005, p. 88) fora capaz de romper com a sina 

de perdas da família, só conseguira “frutos malogrados” (LUFT, 2005, p. 94). Tivera 

quatro gravidezes malogradas, o que para ela significava a “negação da vida, a 

afirmação de minha incapacidade” (LUFT, 2005, p. 94), a vida girava em torno das 

tentativas que se acumulavam em dias inquietos, de repouso, medos, com isso: 
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Não sobrava tempo para Tiago, nem calor. A paixão dos 
primeiros anos se apagara, nos períodos de gravidez não podia 
fazer amor, se pudesse teria medo demais de qualquer jeito: e 
se Tiago matasse a criança na barriga? (LUFT, 2005, p. 95) 

 

Nas vezes que conseguira engravidar, Anelise tinha a impressão de ser mais 

um início, não de vida, mas de morte, com isso a narrativa mostra mais uma vez os 

dois eixos que engendram-se, a vida que contém a morte, assim como a morte 

também pode conter a vida. Cada tentativa de gravidez era uma luta contra a morte, 

ao mesmo tempo, mas, possivelmente, sem tanto entusiasmo era a tentativa de 

vida. Anelise tinha uma batalha a vencer: “lutava contra as raízes doentes, tinha de 

haver um inimigo para ser vencido” (LUFT, 2005, p. 95). Cada aborto levava a vida 

embora e Anelise sentia-se morrer e por vezes desejou “que aquele sangue 

continuasse a correr de mim, e com ele o resto de vida, e que tudo acabasse logo” 

(LUFT, 2005, p. 96). 

Por um longo tempo desistiram de ter filhos,  

 

 

Desistimos de ter filhos. Não se falava mais no assunto, o 
silêncio estendia-se, ocupava todos os cantos, espiava em 
todas as palavras, um silencio que falava alto, que gritava. 
Passei um bom tempo fraca e desanimada, encapsulada num 
devaneio dolorido. (LUFT, 2005, p. 96) 

 

 

Seu ventre ou “estranho ventre” não lograva frutos sadios, seu útero parece 

“covas de onde saem os destinos do mundo”11, seria “ninho ou jaula” (RITER, 1997, 

155)  ou estaria travando uma guerra de filho contra pai12 como nas tragédias gregas 

em que pais e filhos não se conhecem, e travam uma batalha inconsciente. E 

mesmo em um cenário de perdas, Anelise engravida “pela quinta vez”13 (LUFT, 

2005, p. 99) parecia mesmo que ainda era “viciada no jogo de viver” (LUFT, 2005, p. 

                                            
11

 Na obra “O rio do meio” de Lya Luft 1996, p. 78, a narradora coloca o pensamento do ventre como 

“ventres estranhos”  e “covas de onde saem os destinos do mundo”.  
12

 Tâmia Lamenha Canuto 1993, p. 100 em dissertação de mestrado titulada “As autobiografias 

fictícias de Lya Luf; símbolo, mito e tragédia. UFAL, PPGLL. 
13

 Para os antigos mexicanos o número cinco simboliza um mundo presente que foi precedido por 

quatro esboços preliminares, simboliza também uma vida passageira. Para os Dogons e Bambaras 

do Mali, cinco é o número do caos, do incompleto, do impuro, do desarmônico, do instável da criação 

inacabada. (CHEVALIER, 2015, p. 244) 
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98), a pulsão da vida querendo jorrar, mas o medo  impedia, vivia tensa, apreensiva, 

ao menor mover da criança em sua barriga “fechava os olhos, pedia: por favor, meu 

filho, aguente até o fim, nasça, nasça perfeito, dessa vez tem de dar certo” (LUFT, 

2005, p. 101) e aparentemente estava tudo certo fora uma gravidez excelente. 

Nenhuma ameaça de aborto, mesmo assim tivera um:  

 

 

parto difícil; eu estava tão rígida,me sentia tão acuada,(...) 
tiveram de me anestesiar no fim, mas acordei numa calmaria 
embotada e feliz. Meu filho nascera. (...) um menino graúdo e 
bonito. Lauro. (LUFT, 2005, p. 102) 

 

 

E assim nasce Lauro14, de penugem loura, cílios tênues, um anjo, criança 

calma, quase não chorava. Afinal, nascera um homem na família de mulheres 

malsinadas, com o nascimento do menino Anelise acredita ter vencido, “a vida 

vencera” (LUFT, 2005, p. 102), mas um acidente na hora do parto uma “Lesão 

cerebral, acidente de percurso” (LUFT, 2005, p. 103), coloca Anelise em choque, não 

gerou um fruto, gerou “– Pouco mais que um vegetal” (LUFT, 2005, p. 103), não teria 

muito trabalho, apenas manter limpo, alimentado, mas a vida não seria alimentada. 

 Lalo não era um fruto, não era símbolo de fertilidade, de continuidade, era um 

vegetal, um organismo que viveria a sobrevida. Enfim Anelise tinha um filho vingado, 

que não vingou, Lalo15 “Nunca choraria alto, não haveria de correr, de cair, de levar 

tombos com triciclo, de gritar por mim nos cantos do apartamento” (LUFT, 2005, p. 

102). 

 Lalo morreu aos dois anos de idade como previsto pelos médicos, uma morte 

que chegou como a vida, sem alarde, sem estardalhaço, afundou no sono mais 

profundo, “foi-se por uma fresta. Uma frestinha qualquer bastava: era tão pequeno” 

(LUFT, 2005, p. 119). 

Era um jogo de perdas, Anelise, uma genitora incapaz de anunciar uma vida 

saudável, além dos filhos perdidos, perdera também o marido, “homem algum podia, 

                                            
14

 Lauro é um nome ligado ao mundo vegetal, ao louro, planta simbolicamente relacionada a 

imortalidade, a glória, a vitória, ou ainda um conhecimento secreto. Na China existe o mito de que a 

lua é habitada por um loureiro e uma lebre e que esta masca ramos dessa árvore intencionando 

extrair a vida, a sabedoria. (CHEVALIER, 2015, p. 561).  
15

 Lalo é aquele que dorme. Dicionário de nomes (OBATA, 2008, p. 73) 
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por mais que me amasse compreender a frustração, a dor da maternidade frustrada, 

o peso daqueles filhinhos mortos sobre minha alma. E isso nos separou 

definitivamente” (LUFT, p. 96). 

A morte de Lalo instaura o caos e a solidão definitiva na personagem Anelise 

torna-se “uma árvore oca de vida, sem galhos, sem frutos”. Tantos desamores, 

prenúncios de vida e vidas fracassadas, a personagem sente-se cada vez mais 

próxima da realidade insuportável que unia todas aquelas mulheres de perdedoras 

“as mulheres são as grandes perdedoras no jogo da vida” (XAVIER, 2005, p. 66). 

Assim, vazias de qualquer seiva que brote vida saudável e verdadeira, o exílio 

parece ser, para as personagens, a única forma de suportar de suportar esse jogo. 

No tópico seguinte esse pensamento ficará mais claro. 

 

 

2.2 LAÇOS DE SOBREVIDA EM UMA PARCERIA DE REPETIÇÃO, EXÍLIO E 

RESSIGNIFICAÇÃO 

 

 

É possível perceber nos relatos e observações feitas até aqui que a obra As 

Parceiras e suas personagens realizam uma verdadeira disseção do interior das 

personagens femininas, as ações, as vozes, o dito e o não dito se instauram na 

narrativa como mecanismos de reflexão, dilaceramento da existência do humano a 

fim de, com suas personagens instigantes, revelar os abismos interiores, os laços 

afetivos e suas pulsões. 

A narrativa na voz de Anelise, em movimentos pendulares, oscila entre 

expectativas projetadas e a dor, a temática binária vida versus morte perpassa toda 

obra. O processo narrativo realizado pela personagem principal elabora uma densa 

reflexão sobre as sinas repetidas das personagens, e como ela (Anelise) se 

reconhece dentro dessa parceria de mulheres loucas e mitigadas ao sofrimento. 

Segundo Tomaz (2009, p. 17), esse processo de re-conhecimento feito por Anelise 

na narrativa parte de um entendimento “ex-cêntrico”, entendido como uma derivação 

do sujeito pós-estruturalista. Esse sujeito é: 

 

munido de uma identidade desprovida de essência e que se 
constitui por meio da trama discursiva tecida pelas diversas 
culturas, uma vez que Anelise, insistentemente, faz menção ao 
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seu cortejo fiel: os mortos, os suicidas, os dúbios e 
desamparados, os culpados, os solitários (TOMAZ, 2009, p. 
18). 

Esse cortejo que Anelise faz menção é seu próprio enredo, é nítido que o 

procedimento criativo/narrativo não se desvincula do objeto literário tão firmado na 

escrita de autoria feminina. Lya Luft dá voz a Anelise para alcançar um resultado 

dialogal entre tradição e recriação cultural, por isso fica fácil pensar a narrativa como 

uma grande afirmação sobre o confronto travado pelo sujeito contemporâneo, que 

se debate entre identidade e alteridade.  

É possível perceber também em toda narrativa realizada por Anelise a forte 

temática entre “cisão/duplicidade humana”16, a narrativa traz os olhares femininos, 

olhares fragmentados, e questionadores sobre as inúmeras identidades engessadas 

a figura feminina no decorrer do tempo. Segundo Stuart Hall (2006, p. 12): 

 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto 
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não resolvidas. 
 

 

Por muito tempo, influenciados pelo pensamento iluminista, acreditou-se que 

as identidades seriam unificadas, mas o modo como essas identidades foram sendo 

postas, analisadas, fizeram com que esse pensamento sofresse mudanças. Essas 

identidades saíram de um molde fixo, pré-estabelecido culturalmente, socialmente, e 

passaram a ser vistas como uma celebração móvel: “formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2006, p. 14). 

 A identidade cede espaço a existências que se fundamentam na 

descontinuidade, na ruptura, no deslocamento. O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, passará a ter identidades “ex-cêntricas”17 não 

unificadas ao redor de um “eu” coerente. Ainda segundo Hall (2006, p. 14) “Dentro 

de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 

modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”, por sua 

                                            
16

 Termos usados por Cláudia de Lima Costa In Sujeitos Ex/Cêntricos; explorando as fronteiras das 

teorias femininas. (1996, p. 51) 
17

 Esse termo é localizado na referencia 12. 
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vez temos os estudos de Freud e Lacan que postulam o sujeito como sendo 

“assujeitado”  submetido ao código linguístico, a sistemas de representações 

simbólicas, à incapacidade humana de aprisionar o sentido do “eu” na cadeia 

significante.  

Seguindo os pensamentos pontuados até aqui é possível assentar que o 

caminho traçado por Anelise revela, desse modo, que viver é procurar dar sentido ao 

incompreensível, e por esse motivo ela buscará “atar as duas pontas da vida, 

rememorar o filme” (LUFT, 2005, p. 56). Essa ação ininterrupta de significação 

parece ser, ao longo da narrativa, sustada e retomada o tempo todo. A vida passa a 

ser um embate travado entre um dualismo pulsional, entre pulsões de vida versus 

pulsões de morte. Essas pulsões serão colocadas na narrativa pela voz de Anelise, 

e um elemento maior urdirá toda a memória narrativa. 

 A família e o exílio são dois elementos fortes na narrativa, a família é um 

elemento fixador desse pensamento de assujeitamento18 pela representação 

simbólica e cultural contida em cada uma das mulheres de sua família.19. O exílio é o 

elemento que levará Anelise a realizar esse processo de “ex-cêntrica”, sua 

identidade não buscará uma identidade una à que possa se prender, por isso a 

necessidade de conhecer mais sobre esse elemento, ou condição de exilada que 

une as mulheres da família. 

O exílio torna-se assim, símbolo maior que atravessa a narrativa das 

“parceiras”, isso acontece pelo seu caráter de isolamento, afastamento do convívio 

social, gerando o afastamento, a solidão e o silencio, o medo e o mal não apenas da 

narradora, mas de todas as mulheres narradas. Segundo Zygmunt Bauman em sua 

obra Medo Liquido (2008) o medo e o mal aprisionam o indivíduo, os trancafiam em 

                                            
18

 Assujeitado: reporto aqui ao termo postulado por Freud e Lacan mencionado no parágrafo anterior. 
19

 No tópico 2. 2 as principais personagens citadas são as representações simbólicas culturais 

maiores apontadas na obra. Catarina, a mulher vítima do sistema patriarcal, da força bruta imposta 

pelo sexo masculino, representa também a mulher violada; Beatriz representa a mulher frustrada com 

o casamento que se refugia na religião como elemento de remissão. Em Dora a representação se dá 

pela tentativa de realização na mulher independente e que não precisa do casamento, ou do amor 

para encontrar a realização. Norma encarna o papel da normalidade, a dona de casa que age dentro 

dos padrões culturais, tonando-se, esposa, dona de casa e mãe, este último papel não desempenha 

muito bem, deixando as filhas aos cuidados das empregadas “os problemas domésticos eram 

resolvidos por elas” (LUFT, 2005, p, 27) Vânia irmã de Anelise representa o papel da mulher, esposa 

e feliz que mesmo sabendo-se “traída e desamada” (LUFT, 2005, p. 48). Ao observarmos a obra com 

um olhar atento sobre o quê essas mulheres representam, dizem sobre si, podemos compreender, 

mesmo que parcialmente o funcionamento da sociedade patriarcal, suas marcas na subjetividade 

feminina e seus assujeitamentos.  



64 

 

masmorras de pavor, fazendo-os acreditar que todo mal que sofriam ou viriam a 

sofrer seriam punições purgativas por algo, que por ventura, tenham realizado na 

infância; 

 

 

O medo e o mal são irmãos siameses. Não se pode encontrar 
um deles separado do outro. Ou talvez sejam apenas dois 
nomes de uma só experiência – um deles se referindo ao que 
se vê e ouve, e o outro ao que se sente. Um apontando para o 
“lá fora”, para o mundo, o outro para o “aqui dentro”, para você 
mesmo. O que tememos é o mal; o que é mal, nós tememos. 
(BAUMAN, 2008, p.74) 
 

 

As mulheres da família de Anelise mantinham suas posturas de forma que 

agradasse o “lá fora”, pouco olhavam para o “aqui dentro”, misturar o medo e o mal 

resumia-se em uma prática inquietante, que Anelise travaria com o intuito de 

“explodir a inteligibilidade das coisas” (BAUMAN, 2008, p. 75). Anelise coloca-se, 

assim como suas mulheres parceiras, em condição de exílio, para poder “invocar 

aquilo que insistimos em explicar, o inexplicável” (BAUMAN, 2008, p. 75), a 

personagem narradora evoca seu próprio exílio, e dele ela consegue conduzir a 

narrativa de forma que: 

 

 

Vemos tudo através da perspectiva da personagem, que, 
arcando com a tarefa de “conhecer-se” e expressar esse 
conhecimento, conduz os traços e os atributos que a 
presentificam e presentificam  as demais personagens. (BRAIT, 
1985, p, 61) 

 

 

Anelise, ao passo que busca essa “ex-cêntricidade”, o conhecer-se pelo 

“Outro”20 realiza um vínculo associativo, entre seu conteúdo e o que está recalcado, 

por um processo de distorção e deslocamento de lembranças como Freud (1987, p. 

53) coloca “o que a memória reproduz não é o que deveria ser corretamente 

reproduzido, mas algo diverso que serve de substituto”. Esse processo “recalcado”  

com que cria a narrativa e coloca suas personagens, cria imagens “densas, 

                                            
20

 O reconhecimento pelo Outro parental o social. Esse termo é usado por Jacques Lacan. In 

Escritos, 1998, p. 25. 



65 

 

complexas, mais próximas dos abismos insondáveis do ser humano” Brait (1985, p. 

61). Dessa forma as ações performáticas, desenvolvidas pelas mulheres da 

narrativa ( cuidar do lar, proteção da prole, etc) a fim de reafirmar , não só seu 

gênero como feminino, mas sua função social nesse espaço familiar acabam sendo 

problematizadas. Assim, o exílio buscado por cada uma das personagens femininas 

não gera nem mesmo a sensação de isolamento, pertencimento àquele lugar 

escolhido. O exílio nunca é o momento final, pois também, não existe o sentimento 

de “sentir-se em casa”, o exílio torna-se um lugar de contemplação, transição entre o 

“lá fora” e o “aqui dentro” de cada personagem.  

Todas as personagens femininas da narrativa, exilam-se de alguma forma. 

Para Elóida Xavier (1998, p. 71): 

 

 
O romance As Parceiras aponta o casamento e o contexto 
familiar como causa de loucura, morte e perdas sofridas pelas 
mulheres; a lei do pai dita as regras do jogo social, restando às 
personagens femininas a acomodação aos papéis impostos. A 
ruptura é punida com a marginalização e o exílio. 

 

 

O exílio é a forma que as parceiras encontram de compactuar do mesmo 

sentimento, “Abraçava a solidão como se fosse um amante” (LUFT, 2005, p. 97); 

cada uma das parceiras abraçou a solidão de uma forma, construiu para si seu 

sótão, uma buscou refugiar-se na religião (Tia Beatriz), outra na pintura (Dora), 

Norma criou seu sótão nos livros e no piano, no casamento Vânia tentou seu refúgio. 

O exílio de Anelise ocorre no chalé de veraneio da família, na praia, onde costumava 

passar o verão. A personagem se aproxima do significado do exílio da avó Catarina, 

no sótão unindo as histórias de cada uma e garantindo a unidade entre as trajetórias 

da avó e da sua, criando com isso uma relação de similaridade e ascendência. 

 Mesmo realizando o mesmo trajeto que sua vó Catarina, no que se refere ao 

exílio, mesmo que Anelise tente unir as histórias de cada uma, ela sabe que algo 

sempre escapou à vida de Catarina no sótão, assim a apropriação da ancestralidade 

existe, mas Anelise mantém o que Pontalis (1991, p. 145) coloca sobre esse efeito 

de ancestralidade: 
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 As palavras, minhas palavras jamais serão minhas. Mas é 
preciso ter querido que se tornassem minhas para reconhecer 
que não pertencem a ninguém,e que assim, não tendo dono 
nem senhor, para sempre estrangeiras, nelas posso me perder 
e me encontrar.  

 

 

Segundo Lacan (1994, p. 25), o sujeito é aquilo que resulta das palavras, das 

sobras, daqueles que os cercam, o que confere ao ato de ser algo que gere a 

identificação com o Outro. Mas vale salientar que é o interdito que causa rumor, por 

isso Anelise sempre:  

queria lembrar: minha visita àquele quarto, a moradora de 
roupa comprida e branca, rosto perplexo, bonito. A impressão 
de tristeza e medo que levara comigo. A escuridão da escada 
de madeira. A escuridão da mente de Catarina. (LUFT, 2005, p. 
43) 

 

 

E nesse rumor, causado pelo silêncio e escuridão de Catarina, urde em 

Anelise o pensamento de que a avó teve a fala subtraída pela tristeza, pelo jogo 

entre vida/morte. 

O jogo binário vida/morte atravessa toda narrativa, Anelise coloca a vida com 

um olhar que paira sobre o trágico; para ela, esse viver estaria impregnado pela dor, 

em um tempo disjuntivo que se arrasta pelo tempo da náusea. Em um processo de 

rememoração, a personagem narradora realiza um deslocamento oscilante entre 

vida/morte, procurará desarticular as identidades estáveis (a família de mulheres 

reprimidas e oprimidas pelos sistemas culturais vigentes) para assim poder abrir 

possibilidades de novas articulações e novas identidades, podendo assim crer na 

vida e espantar a morte “ a vida, uma vida boa, clara, alegre, tinha de existir em 

algum lugar, sabia que existia, fervia dentro de mim às vezes como reflexo de algo 

afastado mas ainda assim meu” (LUFT, 2005, p. 18). Mesmo em uma vida permeada 

pela dor, loucura e morte, a personagem narradora ousa apostar na vida, para assim 

participar do jogo entre vida e morte. 

Assim, é possível perceber que a temática do romance e toda sua narrativa 

apontam para um mundo sombrio e de mistérios, até mesmo o título As Parceiras 

trará essa parceria binária vida/morte, pois uma não existe sem a outra, a 

personagem protagonista procurará mostrar essa relação, dirá que a vida é “como 

um jogo de azar, tabuleiro de xadrez” (LUFT, 2005, p. 17). A partir dessa simbologia 
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do xadrez será ainda mais evidente, a força antagônica que se opõem na luta pela 

existência, enquadrando uma situação de conflito, um cenário de oposições, de 

lutas. Este cenário é claramente narrado por Anelise: “éramos um bando de 

mulheres malsinadas, mas só mais tarde entenderia isso também” (LUFT, 2005, p. 

30). 

 Buscar entender a sina que circunda as mulheres da família cria na 

personagem central Anelise um universo de dor e desamparo humano, um 

encurralamento do sujeito que sabe-se criador de si e também herdeiro da miséria 

irredutível de se constituir um ser inacabado, marcado por um sentimento de 

incompletude que lhe atravessa inconscientemente, esses pensamentos são 

colocados por Sigmund Freud (2011, p. 79)  na seguinte passagem: 

 

 

Somo inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja 
‘feliz’ não se acha incluída no plano de ‘criação’. O que 
chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da 
satisfação (de preferência repentina) de necessidades 
represadas e alto grau, por sua natureza, possível apenas 
como uma manifestação episódica. 

 

 

Ao tentar repassar o filme de sua vida Anelise volta às suas origens, os dias 

são angustiantes, a personagem sente-se presa a um destino inflexível. A família de 

mulheres a qual pertence mostra-se composta por “seres silenciosos, nunca havia 

trégua, nunca se podia parar senão o inenarrável, inflexível brotava, punha de fora 

um dedo ameaçador” (LUFT, 2005, p. 104), o destino estava sempre a espreita, a 

vida era esse constante duelar entre viver para não morrer. 

Anelise refugia-se no chalé, e lá, encontra-se diante de uma existência 

confusa, através do processo de rememorar ela tentará “coser o meu filme 

descosido” (LUFT, 2005, p. 111), e sua avó Catarina será a representação do 

interdito “O mistério de Catarina entranhado em mim, cada vez mais fundo” (LUFT, 

2005, p, 26), será ela, Catarina, a ponte que levará Anelise a retornar a sua viagem 

interior, na tentativa de se reinscrever, se reinventar a partir da sua condição de 

sujeito desejante.  

A condição de sujeito desejante, exilada no sótão, traz a Anelise o principal 

elemento que conduz a vida de Catarina, o fio que tece a vida e morte. Não 
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podemos esquecer que Catarina é tragada pela pulsão de morte, mas que mesmo 

assim alcança projeção, repetição. Catarina vai e volta na narrativa, vai ao sótão, 

ocupa com ela seus vazios, tece as pulsões de vida e morte. Catarina surge na 

narrativa, no olhar de Anelise para o passado –dever que cabe a memória  - 

fazendo-a  retecer21 seus fios de memórias como herança. Catarina, segundo Tomaz 

(2009, p. 53), seria na narrativa a Scherazad, a tecelã das noites, da existência de 

Anelise; através dos fragmentos de sua existência deixados como herança, Anelise 

poderia se redesenhar o mapa de vida que lhe foi legado, edificando assim, uma (re) 

invenção do Outro em si mesma.  

O exílio realizado por Anelise pode ser compreendido como uma linha de 

fuga, para compreendermos essa colocação faz-se necessário pontuar o que os 

estudos deleuzianos postulam sobre fuga: 

 

 

Fugir é entendido nos dois sentidos da palavra; perder sua 
estanquidade ou sua clausura; esquivar escapar. Se fugir é 
fazer fugir, é porque a fuga não consiste em sair da situação 
para ir embora, mudar de vida, evadir-se pelo sonho ou ainda 
transformar a situação numa transformação ao menos parcial, 
perfeitamente improgramável, ligada à imprevisível criação de 
novos espaços-tempos de agenciamentos institucionais 
inéditos; em todo caso o problema está na fuga no percurso de 
um processo desejante, não na transformação cujo resultado 
só valerá, por sua vez, por suas linhas de fuga, e assim por 
diante. Portanto, trata-se de fato de uma saída, mas esta é 
paradoxal (ZOURABICHVILI,2004, p. 30).  

 

 

Anelise, ao ficar reclusa no chalé da família, busca perder sua estanquidade, 

a sua reclusão não é vista como clausura, uma vez que não tenta se esquivar do 

fluxo de memória, ou sair da situação que se encontra, a personagem entra em um 

processo de não relação com os espaços, com as identidades já existentes, 

passando a ter uma visão fatalista da vida, tornando-se solitária. A solidão, assim 

como o exílio das demais personagens, é um elo que une todas as personagens 

femininas em seus destinos trágicos e malsinados.  

A personagem passa a se sentir essencialmente só, deslocada do meio, 

                                            
21

 Retecer, segundo Izabel Brandão In Refazendo nós: ensaios sobre mulher e literatura (2003, p. 

464), recorre ao conceito de “retecimento” como um processo dinâmico que possibilita um releitura da 

natureza, das mulheres e dos seres humanos. 
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incapaz de se comunicar com o outro, esse comportamento, segundo Scliar (2003), 

é fruto de uma sensação de impotência criada no individuo pelo fato de não 

conseguir alcançar a felicidade, gerando assim o sentimento melancólico de não 

realização do objeto desejado. Anelise desejava traçar uma nova rota, coser o filme 

de sua vida, alcançar a felicidade oculta, “ a vida, uma vida boa, clara, alegre, tinha 

de existir em algum lugar” (LUFT, 2005, p. 29), nesse intuito a personagem evoca 

suas memórias, com essa ação o exílio torna-se um estado contemplativo, o mundo 

exterior não a motiva à busca, com isso ela acaba perdendo-se em meio as 

memórias. 

É fato que o exílio de Anelise assemelha-se ao de sua avó Catarina, mas 

também é possível perceber que em alguns momentos eles divergem. Catarina 

estava presa à uma vida em que ela não teve o direito à escolhas, no sótão ela 

enlouquece, o mesmo não acontece com Anelise, esta teve mais liberdade para 

definir os rumos da sua vida, porém, fracassa. Assim, o que une as duas é a 

tentativa de fugir  das normas sociais, isolando-se e escolhendo a solidão. No trecho 

abaixo é possível perceber o momento que a personagem faz esse reconhecimento 

com a vó: 

 

O coração bate forte alagando um corpo sem alegria. Estou 
cansada. Vazia. Desgastada, o coração desgasta de sofrer, sei 
disso. Vontade de sumir, de inventar meu sótão, ali em cima 
seria um bom lugar; um cemitério por refúgio, um mundo como 
o de Catarina, ordenado e branco. Os ossos limpos, os móveis 
alvos. (LUFT, 2005, p. 39) 

 

 

Na passagem acima citada, notamos que Anelise idealiza seu exílio como o 

da avó Catarina, um lugar claro, organizado, limpo “tudo seria limpo e estático; sem 

perigos, sem dor. Fantasmas comportados cheirando a alfazema” (LUFT, 2005, p. 

39). A ordem que a personagem intenta manter é uma tentativa de deixar fora tudo 

que posa intensificar o caos e a desordem interior, o trecho narrado retrata o 

monólogo interior de Anelise, e é esse interior que ela tentará manter organizado e 

limpo. Em muitos momentos da narrativa encontramos Anelise aferindo as boas 

memórias de infância, elementos de beleza, clareza e organização: “tudo era 

branco: paredes, cortinas, tapetes, móveis, até as rendas do vestido comprido da 

moradora. Um quarto de menina, aquele. Limpo” (LUFT, 2005, p. 17). Esse 
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pensamento de “belo e organizado”, segundo Bauman (1998, p. 22), surge na 

sociedade moderna como mecanismo de manter a ordem e o perfeito funcionamento 

da sociedade, na narrativa a família, o casamento, a maternidade e a independência 

financeira podem ser considerados elementos reguladores dessa ordem, ou falsa 

ordem. 

 Para as memórias ruins, a personagem faz à relação com a sujeira, “e tudo 

tinha aquele cheiro enjoativo, no ar. Podridão e lixo” (LUFT, 2005, p. 56), esse 

mundo “enjoativo”, “podre”, não seguir os mecanismos de ordem citados no 

parágrafo anterior, cria no sujeito, (em Anelise) a imagem de caos, não deixando 

alternativa à personagem, a não ser o afastamento, o isolamento desses elementos. 

Assim, a ação de Anelise de recolher-se ao sótão, lugar de exílio, pode ser 

entendida, não como uma ação puramente negativa, mas principalmente como um 

esforço positivo de ressignificação. 

Catarina, Anelise e as outras parceiras configuram-se na narrativa como 

personagens marginalizadas e exiladas pelo sistema opressor chamado 

patriarcalismo. Sobre esse pensamento, Xavier (1998, p. 65) coloca “a ordem 

patriarcal anula toda e qualquer possibilidade de realização que não a inserida no 

contexto domestico”. Assim, os exílios das personagens da narrativa, mesmo que 

possuam características diferentes, possuem o mesmo contexto, seria então esse 

exílio uma forma de resistir (algumas vezes até paradoxalmente) ao sistema 

patriarcal. Porém, é incontestável também, o quanto essa forma de resistir acarreta 

nas personagens sentimentos de incerteza, insegurança e isolamento.  

No capítulo seguinte abordaremos como esse isolamento reveste o universo 

das personagens e cria, expõe um mundo melancólico habitado pelas personagens.  
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CAPÍTULO 3 –MEMÓRIAS E MELANCOLIA EM UMA FAMÍLIA DE MULHERES 

MALSINADAS 

 

 

“Porque a melancolia não é a linha do êxtase e nem a linha da 
dor... Ela é a entrelinha que tangencia estes opostos”.  

(Santos, 2000, p. 19) 

 

 

Notamos no capítulo anterior, o sentimento de perda e exílio é o elemento que 

une todas as mulheres da narrativa, outros elementos como dor e prazer, tudo e 

nada, silêncio e palavra são necessariamente importantes no jogo paradoxal que a 

narrativa condensa, esses elementos apresentados nos possibilitam localizar a obra 

As Parceiras como um romance alegórico do nosso tempo, onde segundo Villaça 

(1996, p. 140)  

 

 

todos os valores e significações se investem de uma 
permutabilidade que nos faz oscilar entre a descrença pós-
moderna, o neoniilismo, e o investimento num novo imaginário 
transgressor de limites e territórios, imaginário metafórico, um 
imaginário barroco.  

 

 

E ao falar de barroco, falamos expressamente de melancolia, ela que se 

encontra nas sociedades modernas, espremida entre conceitos paradoxais, como os 

citados no parágrafo anterior. Ela  (a melancolia) é a linha que tangencia os opostos, 

nessa sociedade de tempos em que a multiplicidade de paradigmas e rapidez com 

que se proliferam esses paradoxos gerarão nos sujeitos o pensamento hiato de 

perda de desintegração e em outro momento podendo gerar  a multiplicidade de 

perspectivas.  

Lya Luft insere em sua narrativa As Parceiras  a melancolia, elemento comum 

ao sujeito moderno através de sua personagem central Anelise, com isso ela 

pretende mostrar que a sociedade está no auge do individualismo, a personagem 

central vive, reclusa em seu chalé, momentos de crise existencial e imprecisão, fruto 

de uma fragmentação acentuada, onde a convivência de muitas linguagens 

contrapõem-se a um estilo de vida moderno cada vez mais descontínuo e disperso e 
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isso ocorre pelo excesso de escolhas e a limitação da possibilidade de escolher.   

É preciso salientar que sendo esse vazio uma marca do sujeito 

contemporâneo, essa marca afetara consideravelmente a escrita e a produção 

literária, por esse anglo a literatura começa a buscar uma literatura impossível, 

passível de diluição e consequentemente de ressignificação. O texto literário  passa 

a buscar a desintegração do texto institucionalizado e assim emerge uma literatura 

que dilui a trama das personagens, do objeto e do próprio discurso, e daí a 

proliferação das reiterações, das fragmentações de discurso e de personagens, das 

palavras de significados opostos, duais, das ambiguidades, das divagações, das 

negações e, em um nível mais vasto do paradoxo ao qual nos referimos antes. 

Nesse momento em que a própria linguagem extrapola a norma ora instaurada, a 

melancolia surge nas narrativas, imbuídas em personagens, com função de 

transgredir a ordem das coisas, principalmente no que se refere aos ideais de 

felicidade impostos por sociedades com pensamentos reificantes.   

Diante dessas reflexões sobre a condição do sujeito que habita uma 

sociedade repressiva e individual, que condiciona à felicidade à espaços opressores 

e reguladores de pensamento e de conduta, entendemos a melancolia, ou o sujeito 

melancólico, como algo que busca, se manifesta na não aceitação do que está posto 

a melancolia passa a “representar uma resistência à razão tecnológica e 

administrativa que liquida a memória e a reflexão do sujeito” (MATOS, 1989, p. 21). 

Dessa forma, seguindo o pensamento de Matos, a melancolia é resistência, é a fuga 

de tudo que regula a vida, podendo assim habitar qualquer espaço, assumir 

quaisquer formas, seja do silêncio que fala, ou da voz que cala. 

 

 

 A melancolia comporta o paradoxo e, portanto, comporta o 
tudo e o nada, ela não está nem no centro nem na periferia, 
mas é justamente o que ficou no hiato deixado pela queda da 
barra que separava tais binarismos. Ela é o limite dos opostos 
radicais dos fins da modernidade. Escudo protetor empunhado 
pela autor no momento em que subverte a norma estética e 
existencial em nome da liberdade de expressão e do pleno 
direito de ser, a melancolia preparará o terreno para que o 
escondido do nada possa vir à tona, mergulhado que estava no 
poder hegemônico do que se diz tudo. E este tudo nada mais é 
do que a racionalização demasiada de todas as esferas 
humanas em nome de um ideal iluminista, abarcando, 
inclusive, as obras tradicionalmente concebidas. (SANTOS, 
2000, p. 22) 
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A escrita Luftiana desestabiliza, rompe não apenas com as regras do romance 

psicológico, realista ,ou intimista, Lya Luft busca exceder as categorias do 

pensamento, e através da melancolia presente em suas personagens podemos 

perceber a diluição de todas as coisas, o que gera (nas personagem, no outro) uma 

experiência inevitável de vazios, e este vazio deixado pelo estilhaçamento das 

certezas pode ser a transição para o começo, para uma tentativa de reorganização 

do que porventura tenha sido perdido. 

Nas obras de Lya Luft é comum encontrarmos personagens insólitas vivendo 

no interior dos espaços domesticados, mas sentindo-se estrangeiros habitando 

espaços vazios, tentando reordenar os vazios e os espaços, combatendo 

silenciosamente a vida que lhe é instrumentalizada por sistemas que na maioria das 

vezes foram escolhidos por esses mesmos personagens. 

 A melancolia é então a tônica do sujeito moderno contemporâneo, um sujeito 

que presencia as ruínas de uma natureza, silenciado pelo totalitarismo e pela razão, 

mas para que possamos compreender como essa melancolia se instaura na 

sociedades, e consequentemente nos sujeitos, nas identidades, faz-se necessário 

traçar um breve percurso histórico. Pois, se buscamos definir a melancolia como um 

sentimento de perda, precisamos conhecer o quê exatamente se perde, como esse 

processo acontece e principalmente quais seus efeitos na produção literária. Para 

tanto evocaremos os estudos de Walter Benjamin  em  Origem do drama barroco 

alemão (1984), Leandro Konder in Walter Benjamin O marxismo da melancolia 

(1999), que retomou e esclareceu alguns pontos sobre  a melancolia como algo 

visionário, Julia Kristeva em Sol Negro: depressão e melancolia (1989) abordará 

Sigmund Freud Luto e Melancolia (2011). 

 

 

3.1 BREVE CONSIDERAÇÕES SOBRE A MELANCOLIA. 

 

 

A representação mais remota sobre melancolia que de que se tem registro 

reporta-se à Antiguidade Greco-latina. No canto VI da Ilíada (VV. 200-203). Homero, 

ao descrever o sofrimento de Belerefonte22 : o coração devorado pela mágoa, esse 

                                            
22

 Segundo Julia Kristeva (1989, p. 14) ... o primeiro melancólico grego.  
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herói “vagava sozinho a alma por dentro a roer e a fugir do convívio dos homens”, 

vítima de “um exílio imposto por decreto divino”. Sua tristeza decorreria de um mal 

obscuro, cuja causa ele julgava não saber. Com o trecho, Homero nos oferece uma 

imagem mítica da melancolia, onde a infelicidade do homem resulta de sua desgraça 

perante os deuses. É impossível, pelo fragmento exposto, não estabelecer uma 

relação de que a melancolia estaria relacionada a culpa e os atos humanos. 

Belerefonte tem seu primeiro exílio sem nada ter feito de negativo, contrário a isso, 

sua punição é dada pelas virtudes que possui.  

Hipócrates colocará a melancolia como um dos componentes dos quatro 

humores presentes no organismo, chamará de bile negra23, ou atrabile24. Segundo 

os estudos gregos, pontuados por Hipócrates, o homem só teria saúde quando 

encontrasse o ponto de equilíbrio entre os quatro componentes de humores e suas 

substâncias, caso isso não fosse possível o homem sucumbiria à doença, resultando 

assim no estado melancólico do ser. O mal seria então não a bile negra 

propriamente, mas o seu desequilíbrio. 

Sobre o desequilíbrio da bile negra, Aristóteles será o primeiro a enxergar 

nesse desequilíbrio algo positivo, para tanto relacionou seus efeitos  aos talento que 

os homens de gênio poderiam desenvolver, quando acometidos por essa 

irregularidade, reflexões melancólicas; 

 

 

 no fundo o melancólico é, em si próprio, uma multiplicidade. 
(...) o melancólico é essencialmente polimorfo (...) isto quer 
dizer que ele tem em si, como possíveis, todos os caracteres 
de todos os homens. O que esclarece prodigiosamente, que a 
melancolia é criativa. (ARISTÓTELES, 1998, p. 13). 

 

 

Para Aristóteles a melancolia é co-extensiva à inquietação do pensamento do 

homem, o humor negro pode provocar  tristeza e inquietações de espírito, mas é no 

caos que a melancolia se instaura e ativa um princípio criador no individuo, a atrabile 

não é de toda maléfica. Kristeva (1989, p. 14) coloca “ela confere a superioridade de 

espírito, ela acompanha as vocações heroicas, o gênio poético ou filosófico”, assim 

é preciso conferir à melancolia algum senso de criador. 

                                            
23

 (Melaina kole) Julia Kristeva (1989,p. 14) 
24

 Atrabile, vale destacar o prefixo  - atra= que origina-se de escuro. (Julia Kristeva, 1989,p. 17) 
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A teoria de que a bile negra estaria ligada aos humores, seria ainda retomada 

por Hipócrates, para ele ela poderia assumir três características especificas no 

individuo: “melancolia amorosa, melancolia religiosa, e doença moderna” 

(KRISTEVA, 1989, p.19). Diante desse pensamento é possível perceber que a teoria 

dos humores teria uma implicância considerável no pensamento humano de que ela, 

a bile negra, afetaria a humanidade de forma psicológica, ou até precisamente 

moral. Por esse motivo alguns filósofos e  intelectuais que se destinavam à entender 

a alma humana despertaram um sentimento de curiosidade sobre aquilo que ainda 

hoje tem sua origem questionada, a melancolia. 

 O filósofo Jean Starobinski dedicou-se aos estudos da alma humana por 

mais de meio século, buscando compreender como a alma humana era acometida 

por esse sentimento de incompletude e desolação. Seus estudos pairaram 

principalmente na produção literária de autores como Cervantes, Baudelaire e Kafka. 

Starobinski (1987, p. 30) em seu livro A tinta da melancolia faz o seguinte 

comentário sobre o que sente o homem acometido pelo sentimento melancólico: 

 

 

O mal que nos acomete não se encontra nos lugares onde 
estamos, ele reside em nós. Nós não temos forças para 
suportar seja o que for; somos incapazes de sofrer, impotentes 
para usufruir do prazer, impacientes com tudo. Quanta gente, 
após haver tentado mudar e retomado sempre às mesmas 
sensações, deseja a morte por não poder sentir nada de novo 
– e no seio mesmo das delicias gritam: Qual! Sempre a mesma 
coisa! 

 

 

A melancolia vista como algo que necessitasse de tratamento psicológico, 

psicoterapêutico, manter-se-ia assim por toda Idade Média chegando até o 

Renascimento, mais precisamente, ao século XVIII, período em que toda a 

desordem mental do indivíduo seria atribuída a atrabile. Na Renascença o 

pensamento sobre a bile negra assumiria, ou reproduziria o mesmo ideal da 

Antiguidade, que postulava a bile negra, a melancolia como um reflexo da posição 

defendida por Aristóteles que tratava esse elemento como desarranjo, fantasia ou 

excesso do espírito. Mas é certo que a melancolia não se resumiria à esses dois 

pensamentos postulados até aqui, - um como exagero ou medida que transborda e 

cria, ou outro à um estado de humor. A melancolia ou humor negro ganharia força 
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mística ao encontrar com o pensamento religioso: “a melancolia se afirma na duvida 

religiosa” (KRISTEVA, 1989, p. 15), a visão de um Deus que se mantém estático, 

morto, perturba o pensamento humano, confronta a Igreja e consequentemente o 

Estado, com isso, a melancolia será tratada como doença, havendo quem veja nela, 

na melancolia, algo de “demoníaco que se instala na alma humana” (KRISTEVA, 

1989, p.19), pois desvirtuava o individuo da contemplação divina: “A religiosa 

deveria ser um hino de louvor, e santidade, devia ser alegria, uma vida de tristeza, 

sem alegria era coisa do demônio” (SCLIAR, 2003, 75). 

Com o olhar religioso atravessando os estudos sobre a bile negra, a atrabile, 

a melancolia, a Renascença manterá alguns posicionamentos aristotélicos sobre a 

questão, acrescentando a estes a ideia de que a astrologia (herança da Idade 

Média) teria também algo de influente no processo de genialidade do sujeito e sua 

individuação melancólica.  Starobinski (1987, p. 52) aponta que nesse instante 

atribui-se aos planetas Mercúrio e Saturno o poder de influenciar o humor e o 

intelecto humano: 

 

 

Mercúrio, que nos convida às investigações eruditas, assim 
como Saturno, que nos permite prosseguir e conservar nossas 
descobertas, participam no dizer dos astrônomos do frio e da 
secura (...); ora tal é, segundo os médicos, a natureza 
melancólica. 

 

 

Astrologicamente a genialidade conferida ao homem (melancólico) estaria 

estritamente ligada aos astros e suas forças, acreditava-se que os planetas tivessem 

o poder de influenciar o homem em suas descobertas e em seu estado de espírito. 

Assim, saturno passou a ser o planeta que guiaria o homem em suas descobertas, 

além de poder elevar e estimular a sua reflexão. Benjamin (1984. p. 172), em seu 

livro A origem do drama barroco alemão, comenta essa temática:  

 

 

Como a melancolia, também Saturno, esse demônio das 
antíteses, investe a alma, por um lado com a preguiça e apatia, 
por outro com a força da inteligência e da contemplação; como 
a melancolia, ele ameaça sempre os que estão sujeitos, por 
mais ilustres que sejam, com os perigos da depressão ou do 
êxtase delirante. [...] Quanto à dialética de Saturno, ela exige 
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uma explicação “que só pode ser buscada na estrutura interna 
da concepção mitológica de Cronos... Essa concepção não é 
dualista apenas com relação à ação externa de deus, mas 
também com relação a seu destino próprio e pessoal, e isso de 
forma tão abrangente e nítida, que poderiamos caracterizar 
Cronos como um deus dos extremos. Por um lado, ele é o 
senhor da Idade de Ouro... por outro lado, é o deus triste, 
destronado e humilhado... por outro lado gera (e devora) 
inúmeros filhos, e por outro está condenando a eterna 
esterilidade; por um lado é um mostro capaz de ser vencido 
pela astúcia mais vulgar e por outro é o deus antigo e sábio, 
venerado como a inteligência suprema. (BENJAMIN, 1984, 
p.172). 

 

 

Benjamim (1984) ainda trará a toque o que a mitologia romana relata sobre 

Saturno, segundo o autor Saturno foi considerado deus, recebendo o nome de 

Cronos, seu nome estaria ligado à agricultura e ao tempo. Em determinado 

momento Saturno tira o poder do próprio pai, deixando-o insano e tirano, tempos 

depois Saturno receberá profeticamente a notícia que seria acometido do mesmo 

mal, teria seus poderes tomados por um dos filhos. Com intuito de quebrar a 

maldição, Saturno passa a devorar os próprios filhos, mas com a ajuda de Réia, mãe 

de um dos filhos, Júpiter consegue manter-se vivo. Já adulto, Júpiter obriga Saturno 

a restituir a vida dos irmãos, opõe-se a natureza destrutiva de Saturno e destrói o 

próprio pai. 

 O ato de comer os filhos, segundo Scliar (2003, p. 83), mostra-se como um 

ato paradoxal, devorar os filhos, pode ser entendido como um ato de preservar, 

lembremos que tempos depois os filhos seriam restituídos intactos, tal qual a ação 

realizada por Saturno. O mesmo acontece ao melancólico e sua relação com o 

mundo e seus objetos, pois ao perceber que todos os fenômenos humanos e o 

próprio mundo são efêmeros e inconstantes o melancólico deseja reter alguma 

verdade sobre eles e os devora, na tentativa de salvar algo em meio às ruínas da 

história. Ainda para Benjamin (1984), a volta dos filhos de Saturno representa a 

quebra da linearidade da história do tempo, para mostrar que algo que foi tomado, 

ou guardado necessita voltar ou ser revisto. 

Mantendo a influência astrológica, a bile negra ou atrabile ganharia, na 

renascença, o nome de tristeza, essa palavra teria duas conotações distintas, mas 

ambas associadas à melancolia:  
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primeiro foi assimilada à tristitia, tristeza. Havia dois sentidos 
para a palavra; a tristeza mundana (dada pelo desapontamento 
pela perda de bens matérias), de conotação pecaminosa: a 
alma se curva em direção aos valores terrenos. Já a tristeza 
virtuosa, inspirada por Deus, conduz ao arrependimento e a 
salvação. (SCLIAR, 2003, p. 77) 

 

 

Somente no romantismo, a tristeza se transformaria em sentimento 

nostálgico, evocação dolorida, incurável, de um tempo e de um espaço perdido. 

Segundo Kristeva (1989, p. 31), “a tristeza passa a ser vista como um pecado pela 

teologia cristã, uma vez que ter um espírito taciturno significaria ter perdido Deus”. 

Um elemento que destoa desse pensamento é o fato de os monges medievais 

cultivarem a tristeza, o silêncio, como meio paradoxal de se chegar à verdade divina 

e de provar que tinham fé. Alcançando o que fora chamado de ascese. 

 Essa percepção ampliou-se ainda mais por meio da literatura, espaço em 

que os escritores românticos perseguiriam uma infância imaginária, ideal, cujos 

contornos se entrelaçam com a imagem da mãe-natureza. Domina no cenário 

literário a inquietação ante ao sentimento de alguma coisa perdida, de um vazio a 

ser preenchido, paira um sentimento luto pelo que tenha sido perdido, transborda o 

sentimento melancólico de ter que manter-se num mundo sem seu objeto, ora 

perdido.  

O sentimento de estar no mundo em estado de errância é ampliado no 

individuo pelos confrontos entre ciência e filosofia, acrescidos do materialismo e 

mecanicismo que assolam a humanidade no romantismo. Esses conflitos gerarão no 

ser o “vazio” que em algum momento poderá se confundir com a necessidade vaga, 

lancinante de alcançar alguma coisa que possa preencher o individuo. É diante 

desse pensamento mítico-filosófico, dado aos românticos, que as teorias 

psicanalíticas lançarão todos os seus holofotes, buscando compreender que 

“vazio”25, é esse que falta ser “preenchido”, colocando o sujeito em uma condição 

perene se “sujeito desejante”.  

E é sobre esse pensamento de “sujeito desejante” que debruçaremos nosso 

olhar de pesquisador. Nos interessa, estritamente, na história da melancolia, 

                                            
25

 Os temos “vazio”, “preenchimento”, “sujeito desejante” são termos usados por Sigmund Freud em 

sua obra “Luto e Melancolia” lançado em 1915. A versão utilizada aqui, de onde subjazem os termos 

consta uma versão de 2003. 
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compreender o jogo que se estabelece entre sujeito deslocado e sujeito desejante. E 

para tanto nos será necessário compreender as contribuições psicanalíticas sobre a 

melancolia. 

 

 

3.2 A PSICANÁLISE E O SUJEITO MELANCÓLICO  

 

 

Somente quando a melancolia passa a ser vista como uma doença fruto da 

imaginação26, e portanto, mais dolorosa do que o sofrimento físico, é que se buscará 

na natureza e em elementos físicos, alguma forma de combater seus sintomas. Mas 

ao perceber (somente na Modernidade) que essa dor não se tratava de algo 

realmente sintomático, mas trata-se de algo que se manifesta fruto de uma 

resistência entre homem e natureza é que entendeu-se a melancolia como um 

obstáculo ameaçador à razão do homem . Dessa forma, a melancolia se 

manifestaria justamente em momentos de rupturas, ou períodos de crises: “Épocas 

de desmoronamentos de ídolos religiosos e políticos, épocas de crise são 

particularmente propícias ao humor negro” (KRISTEVA, 1989, p 41). Nos intercalços 

desses períodos de desmoronamento o sujeito torna-se intolerante às perdas, “tudo 

que parece sólido desmancha no ar”. Existe assim, uma falência múltipla, que 

condensa significante, significado e até mesmo a falência da linguagem.  

Com o sentimento de falência, passa a existir um agravamento na condição 

do sujeito melancólico, que agora sente-se também deserdado de todos os seus 

princípios, “deserdado de um bem supremo não-nomeável de alguma coisa 

irrepresentável que nenhuma palavra poderia significar” (KRISTEVA, 1989, p. 19).  

A melancolia encontrará aporte na intolerância à perda, seja da coisa, do 

objeto ou da própria significação da linguagem.   

Sabendo-se deserdado de seu objeto, o sujeito melancólico inicia uma fuga, 

que paradoxalmente não quer distanciá-lo desse objeto, mas levá-lo ao encontro 

dessa coisa perdida, que poderá estar no seu passado ou que nem existiu, mas se 

alumia. Essa fuga, segundo Kristeva (1989, p. 20), pode levar o sujeito a inúmeras 

aventuras de busca, ou simplesmente a se fechar, inconsolável e afásico. Essa 

                                            
26

 Fato que ocorre como um hiato entre Renascença e Romantismo segundo consta em Matos.O 

iluminismo visionário. 1993, p. 82. 



80 

 

aproximação entre busca e isolamento é a mesma que, segundo Freud, ocorre no 

“luto e na melancolia”, sendo que no luto a busca será mantida pelo que se perdeu, 

porém existiu. Enquanto na melancolia o objeto talvez não tenha realmente existido, 

mas mesmo assim causa o sentimento de vazio, “no luto a perda do objeto é 

consciente. Na melancolia, ela é retirada da consciência, ou seja, o individuo não se 

dá conta de quem ou o quê exatamente perdeu” (FREUD, 1980, p. 122). 

Para Julia Kristeva, o sujeito melancólico não sabe perder, mas tem 

consciência da perda, e essa consciência o faz buscar um senso de liberdade, de 

reconstrução do desmoronamento interior que sofre, por esse motivo, segundo a 

autora, o melancólico torna-se um ser contraditório por excelência. Suas ações e 

suas palavras são paroxísticas, afinal “as delícias do sofrimento podem conduzir a 

um gozo triste que vários monges conheceram e que Dostoievski, mais próximo de 

nós, exalta” (KRISTEVA, 1989, p. 52); nesse gozo triste se fundem dor e êxtase, 

silêncio e palavra, niilismo e fé. O Sujeito melancólico desinteressa-se de si, mas 

passa a observar o mundo, ainda que não consiga achar sentido no que vê, criando 

para si um senso de realidade, que o diferencia dos demais sujeitos, pois o faz 

buscar e refletir sobre a verdade do mundo, com isso esse sujeito assume uma 

postura filosófica que estará pautada no compreender o mundo e (re)significar o que 

vê.  

Vale ressaltar que essa visão de problematizar o mundo e sentir-se ao 

mesmo tempo deslocado é uma característica que acomete os sujeitos na 

modernidade e segue-os até a pós-modernidade. Freud em O mal-estar na 

civilização (2011) dirá que o indivíduo que habita o mundo moderno sentirá a 

necessidade de alcançar uma liberdade individual que na maioria das vezes 

destoará das exigências estabelecidas pela sociedade, em consequência desse 

sentimento o sujeito pós-moderno sentir-se-á instável e deslocado. Acrescido aos 

pensamentos de Freud, Bauman, em O mal-estar da pós-modernidade (1998), 

apontará que essa visão problemática do sujeito pós-moderno é fruto de uma 

corrente perda de referênciais e paradigmas reguladores das identidades. Essas 

perdas criaram nos indivíduos um sentimento de vazio, abandono, empobrecimento 

do ego, bem como a perda do interesse pelo mundo. Freud (2011, p. 42) irá atribuir 

esse sentimento melancólico e desesperança adquirido pelo sujeito moderno à 

sensação de perda, o que ele também chamará de luto: 
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A melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente 
doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, 
perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um 
rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa 
em autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a 
expectativa delirante de punição. Esse quadro se aproximará 
mais de nossa compreensão se considerarmos que o luto 
revela os mesmos traços, exceto um: falta nele a perturbação 
do sentimento de autoestima.  

 

 

O sujeito melancólico sente a perda de algo sólido, algo que lhe pudesse dar 

estabilidade, porém, o não saber o que foi perdido gera neste sujeito o sentimento 

de autorrecriminação e até punição por não conseguir compreender, ou achar-se no 

mundo. 

Existe até aqui, como já se pode ler, traços que aproximam a narrativa As 

Parceiras de Lya Luft das noções desenvolvidas sobre melancolia e que 

aprofundaremos mais adiante em nosso trabalho. Por enquanto, a título de 

exemplificação do que nos coloca a autora, nota-se que toda a desesperança, 

característica do ser melancólico, é encontrada em Anelise, personagem central do 

romance, assim como a vontade, o desejo de reconstrução, de “atar as duas pontas” 

(LUFT, 2005, p.32) fica em evidência. É fácil notar que a vida da personagem é 

repleta de experiências negativas, mas mesmo diante delas, tentará transcender 

pautada no pensamento de que toda infelicidade só pode ser compreendida a partir 

de um horizonte de expectativas de uma felicidade possível.  

É fato também que toda melancolia presente na narrativa de Anelise tem 

como ponto de partida a memória, e esta memória, segundo Scliar (2003, p. 83), é 

um elemento fortemente atrelado à melancolia: “de acordo com a teoria dos 

humores, a melancolia estaria fortemente associada à capacidade de lembrar, ainda 

que lembrar significasse ruminar tristes pensamentos”. Por esse motivo é importante 

nos determos ao fato de que toda melancolia presente na narrativa de Anelise 

ocorre pelo viés memorialístico.  

No tópico seguinte analisaremos como a memória reveste toda a narrativa de 

As Parceiras e como a melancolia é inserida nos espaços e elementos que 

compõem a narrativa. 
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3.3 A MEMÓRIA EM ANELISE 

 

 

A memória é um elemento fundador na obra As Parceiras de Lya Luft, o fluxo 

de memória que atravessa toda narrativa configura-se com um recurso para 

configurar a narração como homodiegética, ou seja, trata-se de um texto em que 

narrador e personagem são a mesma pessoa, porém existe um distanciamento 

temporal entre o que é narrado e quem narra, esse distanciamento é uma constante 

na obra e pode ser localizado na fala da personagem central e narradora Anelise: 

“Hoje sei todos os detalhes que há para saber sobre sua vida, mas a verdade 

perdeu-se entre aquelas paredes” (LUFT, 2005, p. 13). Esse recurso serve para 

estabelecer a identificação entre a narradora e seu grupo familiar, ou seja, evoca o 

depoimento da testemunha, como coloca Halbwachs (2003, p. 12), a fim de 

pressupor um evento real vivido outrora em comum, na intenção de ligar os aspectos 

da memória viva de Anelise com elementos do passado familiar da narradora. 

Halbwachs coloca ainda que a memória individual existe e é importante, mas que 

está intrinsecamente ligada a uma memória coletiva: 

 

 

É claro, a memória individual existe, mas está enraizada em 
diferentes contextos que a simultaneidade ou a contingência 
aproxima por um instante. A rememoração pessoal está 
situada na encruzilhada das redes de solidariedades múltiplas 
em que estamos envolvidos. (HALBWACHS, 2003, p. 14) 
 

 

Dessa maneira, a partir do conceito exposto pelo autor sobre a memória 

individual, é possível perceber que esta se relaciona com a lembrança das vivências 

de outros, e somente existe quando as relações afetivas criam o pertencimento a um 

grupo, mantendo-o no presente. Pode-se dizer que em As Parceiras, a narradora, ao 

recordar seu passado estabelece o laço que a une à sua família por meio do 

reconhecimento, das “inferências coletivas” (HALBWACHS, 2003, p. 16), 

“amarrando, como coloca Bosi (1994, p. 55), a memória da pessoa à memória do 

grupo”. 

 Ainda segundo Bosi (1994), o termo memória tem sua origem no latim e 

significa a capacidade de reter ou readquirir ideias, imagens, expressões e 
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conhecimentos adquiridos anteriormente, reportando-se às recordações, às 

reminiscências. Assim, percebe-se que na obra analisada, ao recriar o passado da 

protagonista utiliza a memória desta sobre os fatos de sua vida com o intuito de criar 

ou recriar uma realidade anterior ao presente do romance. Sobre o ato de lembrar 

BOSI (1994, p. 59) comenta:  

 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 
experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. 
Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, “tal 
como foi”, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A 
lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão, agora, à nossa disposição no conjunto de 
representações que povoa nossa consciência atual. Por mais 
nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é 
a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós 
não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 
alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de 
realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no 
presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de 
outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista.  

 

 

Assim, entendemos que esse passado rememorado por Anelise não é a 

tentativa de reviver os fatos, mas de reconstruir, repensar as experiências do 

passado, tanto que ela mesma afirma: “ vim para o Chalé, resolver sabe Deus o quê. 

Pensar, ficar sozinha. Repassar o filme, avaliar o jogo” (LUFT, 2005, p. 120). É 

importante notar que toda a narrativa está dividida de forma semelhante a um diário, 

os acontecimentos, os capítulos são intitulados como dias da semana, começando 

em um domingo e terminando no sábado. Essa característica serve de elemento 

temporal, é a tentativa na narradora de se fixar em determinado tempo e espaço, 

porém é preciso esclarecer que a ordem dos fatos narrados segue uma ordem de 

desconstrução, de tempo fragmentado, a memória aqui é usada apenas como ponte 

entre o narrador individualizado, e o resto da família, as memórias pertencem a 

Anelise são elas quem conduzem toda a narrativa. 

As memórias individuais, como afirma Bosi (1994, p. 59), geralmente são 

associadas a espaços onde está fixada a lembrança de lugares e objetos presentes 

nas memórias, esses lugares funcionam como organizadores de referências 
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identitárias. No texto, a narradora busca, no espaço do Chalé, lugar em que viveu 

sua infância e juventude, um organizador, para, por meio de suas recordações, 

(re)construir sua identidade.  

 

 

Mas eu tenho muito que fazer: descobrir como tudo começou, 
como acabou. Por que acabou. Se dou com a ponta errada do 
fio, se descubro o lance perverso da jogada, a peça de azar, 
quem sabe consigo sobreviver. Tenho tempo. (…) Tenho 
bastante tempo para repassar o filme todo mais uma vez. 
(LUFT, 1980, p. 18) 

 

 

Através do fluxo de memória Anelise realiza uma viagem por tempos 

indefinidos, é possível encontrar na narrativa momentos em que a narradora 

confunde o presente com o passado, voltar as suas memórias é uma tentativa de 

voltar também às origens que está nela mesma, é nessa viagem às memórias que 

se estabelece o caos na personagem. Benjamin (1999, p.83) diz que: “é preciso 

voltar-se para dentro de si mesmo e até retirar-se do mundo para poder 

compreender o próprio mundo”, Anelise realiza mais que uma viagem ao Chalé da 

família, a personagem ao resolver reabitar a antiga casa de veraneio da família, está 

realizando na verdade uma viagem para dentro de si mesma, e é por meio desta 

ação que conseguiremos enxergar na personagem as características que conduzem 

nosso pensamento de que Anelise representa um sujeito melancólico na narrativa. 

 

 

3.4 ANELISE E UMA VIAGEM MELANCOLIA 

 

 

Milton Hatoum, em seu texto Reflexão sobre uma viagem sem fim publicado 

em 1992, fala-nos sobre o significado e importância da viagem: 

 

 

A viagem – disse Dalatour -, além de tornar o ser humano mais 
silencioso, depura o seu olhar. A voz do verdadeiro viajante 
ecoa no rio silencioso do tempo. Ao ouvir esta sentença do 
meu professor, percebi que as grandes viagens que ele 
mencionara não se referiam a uma vida rastreada de 
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aventuras, como a do viajante seduzido por um mistério 
intransponível, e sim da aventura do conhecimento, como 
alguém que viaja para aprender para lembrar. (HATOUM, 
1992, p. 2)  

 

 

Seguindo o pensamento de Hatoum, da viagem, não apenas como 

deslocamento espacial, mas principalmente como um ato de conhecer a si mesmo é 

que analisaremos a personagem Anelise. 

A viagem, mais do que uma incursão por outros lugares, é a volta para dentro 

do eu. É ela que permite com mais facilidade que o sujeito melancólico “desvicie” 

seu olhar daquilo que já contempla e procure a essência de um novo ver. Ainda 

segundo Hatoum, essa viagem não implica necessariamente um lugar 

desconhecido, pode ser um “lugar familiar que abriga nossa discórdia com o 

mundo”; até mesmo em lugares já vistos tudo é visto pela primeira vez, então tudo é 

passível de iluminação. A viagem de Anelise ao Chalé da família é algo que causará 

dor e ruptura com a vida que levava, mas será também o gozo do desejo de criar o 

novo. O contraste inter-relacionado desses dois elementos desemboca 

invariavelmente na melancolia. Sobre a melancolia do viajante, Benjamin diz o 

seguinte: 

 

 

Em um amor a maioria procura eterno lar. Outros, muito pouco, 
porém, o eterno viajar. Estes últimos são melancólicos, que 
têm a temer o contato com a terra-mãe. Quem mantiver longe 
deles a melancolia do lar é quem eles procuram. A este 
mantêm fidelidade. Os livros medievais de complexões sabem 
da aspiração dessa espécie de homens por longas viagens. 
(BENJAMIN, 1994, p 41) 

 

 

Anelise vivia um momento de crise, uma vida de tentativas de realização do 

desejo de ser mãe, depois de muitos abortos finalmente teria conseguido “afinal 

nascera um homem” (LUFT,2005,p. 102), mas a criança não nasce saudável, vindo 

a falecer dois anos depois.  

Após esse momento de ruptura brusca, Anelise sente-se desestabilizada do 

fluxo normal que sua vida deveria seguir e após ouvir do primo Otávio que seria bom 

realizar uma viagem de descanso, ela retoma questões antigas que não tinham sido 
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examinadas em toda sua complexidade por causa do próprio conformismo para 

acabar, definitivamente, com as angústias que vinham destruindo sua vida. Dizendo-

se “uma mulher malsinada” (LUFT, 2005, p. 87), resolve pôr um fim na sua relação 

conjugal. É preciso entender o motivo de seus abortos e descobrir correspondência 

entre a loucura hereditária e sua incapacidade de gerar filhos vivos: “semanas 

depois escrevi a carta a Tiago, com o PS sem nenhum sentido, de que ficaria aqui 

até domingo, e quando voltasse à cidade queria a separação” (LUFT, 2005, p. 143). 

A viagem e o tempo de permanência no Chalé não significa um período de 

sossego para Anelise, mas uma inquietante procura de respostas que trazem à tona 

traumas e muito sofrimento, talvez, também, Anelise acreditasse que revivendo todo 

seu sofrimento pudesse acontecer o que Benjamin (1994) chamou de 

“apocatástase”, ou seja, se resgatasse não só o que foi dito e feito mas também o 

que foi sonhado, o que foi desejado, poderia ocorrer a salvação da sua vida. 

É nessa propensão à viagem que identificaremos os traços melancólicos da 

personagem Anelise, a partir da viagem, da reclusão do silêncio existente no chalé e 

em Anelise que tudo acontece, a viagem, o caminho de volta ao Chalé, significa a 

ligação entre um passado domesticado, estável, e um futuro insólido, uma espécie 

de ponte permeada por “um sentimento de perda e habitação” (HATOUN, 1992, p.6).  

Durante o período que Anelise irá habitar o chalé, muitas das suas ações e 

lugares por ela revisitados estão revestidos de memórias e estabelecem miticamente 

relações com a origem da melancolia. Um primeiro ponto a ser abordado é o tempo 

que a personagem se resguarda no chalé enquanto realiza sua viagem ao interior de 

si. Sete dias é um tempo mítico e simbólico: na perspectiva cristã, significa o tempo 

da criação, da paixão de cristo e do recomeço da vida, refere-se também  a viagem 

póstuma da alma. Em vista desse significado e sua simbologia, podemos dizer que 

Anelise realiza uma espécie de via sacra no sentido da ordem temporal dos 

acontecimentos. Ribeiro (2006, p. 35) comenta a relação dos dias da semana vividos 

capitularmente e a peregrinação que cada um deles representa:   

 

 

No domingo, chegada ao lugar do sofrimento; de segunda à 
quarta-feira, recolhimento e meditação; na quinta e na sexta-
feira, agonia e morte no morro; no sábado, permanência no 
“reino da morte”. Assim como na paixão de Cristo, a travessia 
de Anelise realiza-se com peregrinação e flagelo promovidos 
pelo desejo de sofrer, de reparar erros e de salvar a alma. 
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Como um herói trágico, ela está predestinada a percorrer 
caminhos inacessíveis para realizar seu martírio. 

 

 

O número sete é símbolo de peregrinação, segundo o dicionário de símbolos, 

Chevalier (2015, p. 828), indica a passagem do conhecido ao desconhecido, assim é 

o processo que Anelise realiza, o caminho que pode leva-la ao futuro é o caminho 

de onde ela veio. Benjamin (1994, p. 68) diz que o melancólico só poderá sentir-se 

menos deslocado se conseguir encontrar clareza naquilo que por muito tempo fora 

deixado atrás, nos lugares percorridos, principalmente os recôncavos da infância, 

conforme Matos (1993, p. 55): 

 

 

toda a infância é quebra de continuidade temporal, pois 
coloca entre épocas da vida uma camada de experiências 
que esquecemos, mas cuja intensidade foi tal que a 
fulgurância de uma recordação fragmentária é suficiente 
para reabrir nosso acesso a história. 

 

 

Conforme narra Anelise, sua infância foi marcada por perdas e solidão, “todo 

mundo sabia que eu era muito só, apenas com um irmã mais velha, que quase não 

ligava para mim” (LUFT, 2005, p. 19), mas será por meio dessa memória 

fragmentada que ela tentará o acesso ao “fio da história” de sua vida, Benjamin 

(1994) comenta que o acesso a estes resíduos, remanescentes de uma época em 

que o tempo ainda era descontínuo, só se dá pela memória involuntária. Daí a 

importância de Anelise rememorar o passado com intensidade, em uma visão 

iluminada, capaz de religar dois tempos num constante círculo de vida. Retomar o 

residual e o descontinuo do passado levou Anelise a entrar num processo de 

“perlaboração”. Para Santos (2000, p. 57),  esse processo se dá quando o indivíduo  

tenta superar suas resistências, para que a perlaboração ocorra, segundo Benjamin 

(1994) é necessário fundir a memória individual com a coletiva e eliminar a saudade, 

a nostalgia e reorganizando as crises e os conflitos, aprendendo a lidar 

principalmente com aquilo que falta. 

Aprender a lidar com o elemento “que falta”, colocar-se diante do próprio 

sentimento de perda e falta está no ápice do processo de perlaboração da 
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personagem central. Ao instalar-se no chalé Anelise depara-se com seu maior 

sentimento de vazio sente-se “desmaternalizada”27, a falta da figura materna é 

claramente identificada nas ações e pensamentos da narradora, até mesmo a 

viagem de volta ao chalé pode significar a necessidade de sentir-se abrigada, 

protegida, também não podemos esquecer que boa parte dos fatos revisitados por 

Anelise passam-se na infância. Amparado nesse pensamento de volta à infância e 

busca por proteção, analisemos a figura do Chalé. A história de vida da personagem 

começou a ser escrita nesse lugar, antes era o paraíso de caminhos enluarados por 

onde caminharam as alegrias da infância apreensiva ao lado dos pais e da amiga: 

 

 

Era aqui que em outros tempos os vivos vinham se refazer da 
agitação da cidade, pensando que a cor parda das espumas 
era iodo. “Bom para a saúde”. Adélia e eu procurávamos 
conchas e estrelas-do-mar na sombra dos rochedos, ou 
subíamos o morro apanhando no caminho aqueles tímidos 
lírios rosados, que nunca vi em outro lugar, e os levávamos 
para nossos mortos. (LUFT, 2005, p. 16) 
 
 

No fragmento narrativo fica evidente que ao Anelise rememorar a infância, o 

chalé funciona como elemento materializador dessas memórias, mas não apenas 

isso, Anelise descreve o chalé como “Uma construção grande e antiga, feia, de 

madeira pintada em cor ocre. Parece um caranguejo saindo da praia, tentando 

escalar o morro que surge inesperado das ondas” (LUFT, 2005, p. 15). Observando 

a figura do chalé, a narradora o compara a um caranguejo, essa comparação é 

repleta de significados e revestimentos de sentido. Conforme Chevalier (2015, p. 

186): 

 

 

O caranguejo é uma figura mítica em algumas culturas, 
símbolo de uma força transcendental, seu deslocamento 
lateral, sua marcha em movimento paradoxal, ora para 
frente,ora para trás, suas pinças ávidas e oblíquas prende-se a 
qualquer coisa que possa ser palpável.  

 

                                            
27

 Usamos o termo “desmaternalizada” aparados nos estudos de Jesui Tomaz (2009, p. 57) sobre 

“devastação e relação mãe-filha”. Para a autora principalmente nos romances que compõem a trilogia 

Luftiana (A asa esquerda do anjo, As parceiras e Reunião de família) as personagens femininas são 

desprovidas de uma figura materna amorosa.  
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É possível relacionar a simbologia de sentido posta por Chevalier aos motivos 

que levam e mantém a permanência da protagonista, no chalé. Conforme a 

narrativa, as memórias de Anelise realizam esse movimento pendular entre presente 

e passado, “ora para frente, ora para trás”, a memória da narradora pinça os 

acontecimentos marcantes da infância, vividos naquele chalé. É possível também, 

mantendo o pensamento de Anelise como figura “desmaternalizada”, perceber o 

chalé (ainda comparado ao caranguejo) como imagem simbólica arcaica do maternal 

que, na forma do casco, lembra o útero, o púbis e as entranhas maternas, até 

mesmo a posição fetal que Anelise deita-se à rede na varanda do chalé reforça esse 

pensamento de “volta ao útero materno”, “puxava as pernas para junto do queixo, 

abraçar os joelhos, fechar os olhos” (LUFT, 2005, p. 65), em um desejo de 

pertencimento a um mundo que signifique. 

A localização do Chalé “postado naquele rochedo” (LUFT, 2005. P. 43) é 

repleta de simbolismo, a casa de veraneio auxilia a personagem em seu caráter 

visionário e transcendente, na medida em que é o centro das hierofanias 

atmosféricas, é o encontro do céu e da terra. Para Chevalier (2015, p. 616), “a 

montanha vista do alto, ela surge como a ponta de uma vertical, é o centro do 

mundo; vista de baixo do horizonte, surge como a linha de uma vertical, o eixo do 

mundo, mas também a escada, a inclinação a escalar”. Se a viagem realizada ao 

chalé tem a função de depurar o olhar do melancólico, para que mais do que 

contemplar outros lugares ele possa ter o olhos voltados para dentro do território 

inexplorado do eu, a montanha parece assumir papel semelhante na narrativa de 

Anelise. Para Benjamin, a montanha e a melancolia assumem a seguinte atribuição: 

   

 

A montanha é uma alegoria da dialética de Saturno: ela tem 
suas bases arraigadas no chão denso, mas tem o cume 
voltado para o espaço sem fim, e daí o seu teor profético. 
Galgá-la é fazer parte de um ciclo que comporta subida e 
descida, êxtase e abismo. (BENJAMIN, 1994, p. 87) 

 

 

Pelo exposto é possível perceber que a montanha comporta, assim como o 

melancólico, uma estrutura paradoxal, que está baseada na subida e descida, 

êxtase e abismo, movimento mesmo realizado por Anelise: “à tardinha subo o morro 

com Bernardo” (LUFT, 2005, p. 87), “escurecia quando Bernardo e eu descemos 
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outra vez” (LUFT, 2005, p. 99), a montanha comporta dois tempos, a intensidade do 

presente (na subida) e a esperança impassível do futuro (ao atingir o topo): 

 

 

O poder descortinador que a montanha propicia impulsiona o 
caráter visionário de quem vê, dotando-o de uma percepção 
aguda sobre o passado e sobre o futuro. No cume de uma 
montanha todo olhar é visionário e propenso à criação. 
(SANTOS, 2000, p.72) 

 

 

O alto da montanha permite ver o que na planície não é possível, estar no 

cume é fazer descobertas antes mesmo delas se revelarem, ver o sol antes que ele 

nasça. Ao atingir o topo Anelise adquire uma olhar visionário, iluminado, a montanha 

propicia, impulsiona pois de lá ela consegue ver o que virá (sol nascer) e o que já foi 

(sol poente), é de lá que a narradora rememora a morte de sua melhor amiga “vejo 

Adélia postada naquela rocha” (LUFT, 2005, p. 89), é de lá também que ela enxerga 

um ser “Excêntrico” (LUFT, 2005, p. 29) que ela chamará de Veranista. 

A visão alcançada por Anelise está fundada na vastidão dos sentimentos e 

memórias contemplativas que o alto da montanha alegoricamente lhe permite, a 

narradora enxerga as coisas fecundas em um sentido que a visão habitual, e viciada 

em um ponto só, não seria capaz de alcançar. 

A montanha conduz o homem ao cume de seu desenvolvimento, conforme 

coloca Benjamin (1994), mas nesse processo de desenvolvimento e iniciação podem 

ocorrer perigos mortais, por isso a importância de um guia, alguém que acompanhe. 

Os caminhos que Anelise engendra não são percorridos sozinhos “tenho no chalé o 

meu são-bernardo, a quem numa total falta de imaginação batizei Bernardo28” 

(LUFT, 2005, p. 16). O cão é seu ponto de apoio, aquele que a acompanha com 

força e energia viril, Bernardo acompanha a narradora até mesmo em alguns 

monólogos: 

 

 

Bernardo, hoje vamos subir o morro. Levar flores para os 
mortos. O cachorrão solta a voz grossa. Está inquieto, quer 

                                            
28

 Bernardo provém do germânico Bern-hard e significa “urso forte”, no sentido figurado,”guerreiro 

forte”. Os cachorros da raça São Bernardo auxiliam pessoas perdidasnas regiões montanhosas.   
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andar, ontem eu o prendi demais aqui em casa, que interessam 
ao cachorro as minhas ideias emaranhadas? [...] mesmo se 
abro o portãozinho, ele dá uma volta e daqui a pouco está ao 
meu lado, deita por perto espiando, quer me fazer companhia. 
[...] Subo devagar a estradinha íngreme [...] Bernardo corre à 
frente, volta, segue comigo. [...] desço com Bernardo correndo 
à minha volta, ele quer festa. Hoje não tem festa cachorrão, 
estou cansada.  (LUFT, 2005, p. 22 , 32, 43) 

 

 

O cão é seu ponto de apoio em todas as horas. Segundo Chevalier (2015, p. 

176),  o cão possui função mítica e não existe uma civilização que não o mencione 

com alguma simbologia, porém a função mítica universalmente conhecida é a de 

psicopompo: 

 

 

É o guia do homem nos seus dias de trabalho e na noite da sua 
morte porque serve de intercessor entre o mundo dos vivos e 
dos mortos. Para ele o invisível é familiar, pois tem o dom da 
clarividência. Intermediário quando os vivos querem interrogar 
mortos. 
 

 

O cão acompanha Anelise até o ápice de sua jornada o dia de maior 

sofrimento, a sexta feira, sumindo no sábado, quando se prenuncia o grande 

momento, o encontro de Anelise com a veranista, o fim da jornada. A presença do 

cão na viagem memorialística de Anelise é perfeitamente relacionável à melancolia, 

tendo em vista a estreita relação simbólica que estes possuem. Scliar (2003), 

citando a famosa obra renascentista Melancolia I (1514) de Albrecht Durer29, mostra 

a melancolia como metáfora, na gravura destaca-se a figura de uma mulher de asas 

sentada em uma pedra acompanhada de um cão que dorme. Ao realizar uma 

análise representativa e simbólica da gravura Scliar vê na mulher alada, alguém 

capaz de alçar voos intelectuais, quanto ao cão, o autor diz que:  

 

 

Junto à melancolia (representada pela mulher sentada), um 
cão adormecido. Outra alusão à melancolia: o organismo 
canino, dizia-se então, é dominado pelo melancólico baço. (...) 
mas há também o aspecto metafórico: no Renascimento, a 

                                            
29

 Ver gravura em anexo 
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memória era frequentemente representada sob a forma de um 
cão. Como o cão, a memória é um fiel acompanhante do 
homem. (SCLIAR, 2003, p. 82) 

 

 

Assim, o cão representa mais que um simples guardião ou acompanhante de 

Anelise, a figura do cão e seu organismo composto de baço30, seco e frio estaria 

melancolicamente associada à capacidade de pensar, de evocar, de lembrar. Na 

passagem narrativa abaixo essa representação melancólica fica ainda mais clara: 

 

 

Após o almoço, mesmo com a caseira a contestar, estou de 
novo na rede, Bernardo resmunga no sono, não se importa 
quando impulsiono a rede apoiando o pé na sua cabeça. Amigo 
fiel. (LUFT, 2005, p. 78) 

 

 

Na passagem temos Anelise deitada mais uma vez na rede, elemento que 

também assume a representação de acolher, nela realiza o ato de se balançar, 

“impulsiono a rede”, o próprio ato já se configura um ato de alternância entre o estar 

parado e o impulso. Chevalier (2015, p. 115), reforça nosso pensamento: “o ritmo do 

balanço é o do tempo, ciclo cotidiano sazonal, ao mesmo tempo em que é sopro, 

esse ritmo é o mesmo, universal, da vida e da morte, da expansão e da 

reintegração, da evolução e da involução”. Anelise apoia o pé na cabeça do cão 

imóvel, metaforicamente ela está apoiando o pé na memória e na melancolia, em um 

movimento de evolução e involução, o cão adormecido simboliza a memória 

adormecida que “resmunga”, aportado no chalé.  

Assim como o movimento do balançar da rede, a evolução e involução 

também está presente no mar. O mar ladeia o Chalé, permeia toda a narrativa, é um 

contra ponto. O mar converte-se num elemento transformador, “que tem vozes 

familiares” (LUFT, 2005, p. 121); se a montanha num primeiro momento é silenciosa 

e imóvel para o visionário melancólico, ela também é movimento, é barulho, à 

                                            
30

 Segundo a teoria dos humores da medicina hipocrática,que orientou o pensamento médico durante 

mais de vinte séculos, atribuía-se ao baço a função de produzir bile negra, um dos quatro humores do 

corpo. O excesso de bile negra seria responsável pela “melancolia” (melanós, negro+ kholé, bile). 

(LAMBOTTE, 2000, p. 213) 
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medida que propicia uma amplificação da visão, tal qual o mar permitiu o despertar 

da audição. 

 O ma, mitologicamente é associado à imagem da vida e a imagem da morte, 

na narrativa, estará sempre presente nos momentos em que a melancolia fechará 

um ciclo de vida. O primeiro momento em que o mar surge na narrativa é quando 

Adélia, amiga de Anelise, cai de uma rocha: “Adélia tragada pelas ondas, que a 

lamberam a vida” (LUFT, 2005, p. 27). Segundo a narrativa, Adélia teria sido a única 

amiga que Anelise possuiu “ela foi minha irmã, me dava a ternura que os adultos 

esqueciam” (LUFT, 2005, p, 19) era uma menina alegre, ria dos medos, não tinha 

medo do mar, falava de amizade e do amor que existia entre as almas, “falava das 

almas que se amavam”, “quando a gente se quer muito bem, muito mesmo, é 

porque as almas se conhecem de outras vidas, se querem bem se procuram 

sempre. Casados, amigos, irmãos, não importa” (LUFT, 2005, p. 19-20). As amigas 

tinham amor entre elas: “acho que amávamos de verdade, com todo ardor das 

criaturas inocentes” (LUFT, 2005, p. 21). 

O mar tragaria também os pais de Anelise, a “ferida da morte cresceria 

desmesuradamente. Tudo se precipitaria feito pó nas águas” (LUFT, 2005, p. 28). 

Em uma única jogada do destino Anelise ficaria órfã “o avião explodira por cima do 

mar. Sobre as águas pardas, não sobrara nenhum corpo” (LUFT, 2005, p. 29), nesse 

momento Anelise passa a viver um inconstante, pois uma morte sem corpo pode ser 

enredada como uma morte incompleta.  

 

 

Estava nervosa, perturbada com a morte súbita de meus pais. 
Tinham-se apagado feito duas velas, a gente sopra e some 
tudo no ar. Morte inacreditável, sem doença, sem velório e 
enterro, sem túmulo. Sem mortos nem cemitério. (LUFT, 2005, 
p. 60)  

 

 

O mar leva os corpos, mas não faz sumir a morte, pelo contrário, a prenuncia 

em cada onda, que vem e depois some fazendo com que o luto e a dor da perda se 

eternizem em Anelise. A presença da morte sem corpo, sem velório acompanhará 

Anelise em outro momento da narrativa: 

 

 



94 

 

Mas desde quando se tira um cemitério de lugar? (...)  - Tiraram 
sim senhora. Coisa de mês. A higiene mandou levar um 
montão de ossos para o cemitério lá em baixo. – O homem 
dizia “sumitério”, lugar onde sumiam as coisas que amei. 
(LUFT, 2005, p. 38) 

 

 

A ausência dos corpos constitui-se na narrativa como um deslocamento da 

morte, a morte em um não lugar e em todos os lugares. Somem as coisas que 

Anelise ama, sem velório restam-lhe apenas as flores “três liriozinhos murchos”31 

(LUFT, 2005, p. 39). 

O mar pode ser compreendido como um elemento de transição entre a 

certeza da morte, a dúvida ou espera, essa espera é notada na fala de Anelise: 

“deito na areia, na parte seca; poeira de gente, quem sabe há pequenos fragmentos 

de pessoas nesses grãos fluidos. Os óculos do meu pai eram aro escuro” (LUFT, 

2005, p. 111). Aqui a narradora espera que o mar devolva o que absorveu; para 

Benjamin essa espera por algo que independe de uma ação da personagem é uma 

característica melancólica, pois: “em sua tenaz absorção, a melancolia inclui as 

coisas mortas em sua contemplação, para salvá-las”; o que Anelise espera é a 

quebra da repetição, espera desfastiar o olhar daquilo que a cerca e que é incerto.  

Se pensarmos no movimento das águas e a relação que este movimento 

possui com as memórias da narradora, encontraremos um momento de formação da 

onda (da memória) e a onda propriamente dita (o movimento) e a volta da onda a 

condição de águas mansas, mas é preciso lembrar que uma onda nunca é a mesma 

onda.  Machado de Assis (1995) à este propósito diz: 

 

 

Quando a onda investe a praia, alaga-a muitos palmos a 
dentro; mas essa água torna ao mar, com variável força, e vai 
engrossar a onda que há de vir, e que terá de tornar, como a 
primavera. (ASSIS, 1995, p. 67) 

 

 

                                            
31

 Os lírios,segundo o Dicionário de Símbolos Chevalier (2015, p. 553) é sinônimo de brancura, e por 

conseguinte de pureza, inocência, virgindade. (Lembrar que Adélia tinha apenas 12 anos quando 

morreu “ela tinha só doze anos” (LUFT, 2005, p. 39). Podendo evocar também amores proibidos. 
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Anelise coaduna esse pensamento e diz: “são fragmentos de pessoas, de 

vida de memórias” (LUFT, 2005, p. 116). Cada onda funciona como um elemento de 

revelação que vêm à margem “molha os pés” (LUFT, 2005, p. 28) e em um 

movimento de pertencimento e vazio, (imagine os pés à margem e a sensação 

provocada pelo mar recolhendo a onda), se esvai, o mar é “voragem” (LUFT, 2005, 

p. 89). 

Assim, é possível perceber o mar como elemento de ação visionária  da 

melancolia, ele permite a cada onda o espraiar, esse movimento engendra uma 

perspectiva de retorno ao que ficou atrás, engrossando para espraiar novamente 

mesmo que se espraie criando um contorno irregular e inconstante à memória, como 

a linha da onda que se projeta na orla. O mar, para Scliar (2003), pode ser entendido 

dentro da concepção de tempo cíclico, ou seja, o mar é possuidor de um tempo que 

vai e volta. 

Diante do que tem sido discutido percebemos que Anelise necessita sempre 

voltar às velhas fontes do passado para poder “coser o seu filme particular” (LUFT, 

2005, p. 37), a melancolia torna-se uma constante, inevitável, faz parte do cotidiano, 

principalmente depois do “alvor do dia” vem a “melancolia da tarde” (LUFT, 2005, p. 

72). É nesse horário que Anelise mais se isola em pensamentos paradoxais, pois 

procura extrair a vida permanentemente da morte. 

A viagem de Anelise é nostálgica, uma viagem que deságua na 

impossibilidade de resgate, a narradora sente-se perdida no tempo, na 

impossibilidade de antever o futuro, mesmo sem romper definitivamente com o 

passado a narradora faz sua ultima caminhada, conduz seu corpo, “um corpo só de 

memórias” (LUFT, 2005, p. 94) para um momento, “hora de solidão” (LUFT, 2005, p. 

46), essa hora solitária e melancólica virá com titulo de “sábado”, último capítulo da 

narrativa, final da jornada. O dia nasce cintilante, mas não dissipa a solidão e a dor: 

 

 

A empregada agourenta não veio mesmo. Esquento o café de 
ontem, tem um gosto horrível. Se continuar assim sem comer, 
entro em levitação. Mas não acho graça nenhuma ideia. Como 
Adélia havia de rir disso, naquele tempo distante! E se fosse 
afinal ver Zico? Mas tenho de ficar no meu velório particular; 
uma porção de mortos. A manha está tão cintilante que parece 
de mentira depois da tempestade. Resolvo subir o morro e 
procurar Bernardo, sinto falta dele, não tenho outra companhia 
agora. (LUFT, 2005,p. 125) 
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O dia amanhece à guisa da noite anterior, frio “um gosto horrível”, 

autodepressiativo, “se continuar assim, entro em levitação”. Segundo Scliar (2003, p. 

72) “o melancólico é magro, pálido, lento, taciturno, silencioso” falta em Anelise o 

interesse por ela mesma, pelo mundo, taciturna não ri, silenciosa como se estivesse 

em “um velório particular” contida, “metaforicamente falando, melancolia é isso, 

frieza e secura” (SCLIAR, 2003, p. 74). 

 Para Scliar, a queda de humor gera o spleen, ou seja, a busca pela profunda 

solidão. Essa condição de Anelise configura-se o elemento mais marcante do estado 

melancólico.  

 

 

 A melancolia se caracteriza por um desânimo profundo e 
doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, 
perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um 

rebaixamento do sentimento de autoestima. (FREUD, 2011, 
p. 45)     

 

 

A perda da capacidade de amar em Anelise é vista no seu desinteresse em 

visitar Zico no hospital, o amor dá lugar à simples falta: “resolvo subir o morro e 

procurar Bernardo, sinto falta dele” (LUFT, 2005, p. 125); não existe nada em volta 

de Anelise a não ser essa falta que a mantém. Como diria Kristeva (1989, p. 129) 

“na melancolia o individuo permanece simplesmente reto em torno de um vazio que 

os torna ainda mais sozinhos”. 

 Acompanhará Anelise apenas a melancolia demonizada em seus conflitos 

interiores “o excesso de caos e nostalgia32” (KRISTEVA, 1989, p. 98) é encontrado 

na passagem “sei que verei todo meu cortejo fiel: os mortos, os loucos, os suicidas, 

os dúbios e desamparados, os culpados, os solitários. No fim da fila uma anã de 

trança rala carrega uma caixa de sapatos” (LUFT, 2005, p. 125). A ideia de caos 

reside no pensamento de Anelise reunir todos os elementos que a perseguem em 

um período só, mas existe nesse caos um senso de organização, estão todos na 

mesma caixa, ou seja, mesmo com todas as diferenças existentes em cada um dos 

que são citados, todos são carregados pelo senso de deformidade (a anã). 

 Anelise nomeia suas memórias. Segundo Kristeva (1989, p. 95) “o ato de 

nomear o que causa dor é uma tentativa de ultrapassar aquilo que lhe causa 

                                            
32

 A palavra nostalgia é significativa; vem do grego nostos, regresso, e algia, dor 
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sofrimento”, e nessa tentativa de ultrapassar o que lhe atormenta que Anelise sobe 

mais uma vez o morro “Chego ao topo vou até à beirada onde Adélia mostrava sua 

coragem, de repente fico corajosa também. Nenhuma vertigem. A indiferença é uma 

forma de libertação?” (LUFT, 2005, p. 125), é na pedra que Adélia se desequilibrou e 

caiu que Anelise senta-se e inicia um processo de reflexão, é de lá sentada na pedra 

“morna e úmida” (LUFT, 2005, p. 126) que sua memória contempla as “leivas33 

amarelas” (LUFT, 2005, p. 126) que ocupam o cemitério, mais uma vez Anelise 

sente-se deslocada em seu lugar e suas memórias de origem.  

O ato de sentar-se na pedra nos reporta mais uma vez a gravura de Albrecht 

Durer Melancolia I (1514), a pedra em que Anelise senta, “morna e úmida” possui 

associações com melancolia. Segundo Benjamin, na gravura de Durer, a mulher 

alada aparece sentada numa pedra de cor escura, para o autor a pedra é símbolo de 

melancolia e de loucura, de delírio. A pedra34 possui assim revestimentos simbólicos 

que conotam melancolia, uma melancolia dura e fria.  

Da pedra Anelise contempla o antigo cemitério e o mar: “o mar que amei: 

fragmentos de pessoas, o último grito de Adélia afogando nas espumas” (LUFT, 

2005, p. 125). O mar surge como um não lugar das coisas idas, que vão e voltam, 

remete também ao horizonte, contemplação nostálgica de dor profunda, para os 

místicos o mar simboliza o mundo e o coração humano, enquanto lugar de paixões. 

Sentada na pedra ela rememora a paixão por Otávio: “Otávio está pensando em 

mim agora mesmo; os pensamentos se encontram, se tocam, se beijam. Uma 

paixão sem sexo, sem sentido. Sem vida” (LUFT, 2005, p. 126). Segundo Scliar 

(2003, p. 89), “a paixão assim como o vinho é o único elemento capaz de aquecer e 

elevar o melancólico a um estado de gozo pela vida, pois esses dois elementos 

conseguem estabilizar os humores humanos”. Porém, pelo seguir da narrativa é 

possível perceber que nem mesmo a memória dos amores idos consegue dissipar a 

náusea que se instaura em Anelise. 

                                            
33

 Segundo o dicionário de Símbolos Chevalier (2015, p. 559) Leivas é uma planta que é cultivada em 

terras que foram planadas. Diz ainda que a origem da palavra vem de Glebas, local ou terra de 

origem ou nascimento de alguém.  
34

 Sobre a pedra Walter Benjamin ainda tece o seguinte comentário “ no final da Idade Média havia 

um procedimento para tratar os loucos; fazia-se uma incisão no crânio do doente, abrindo-lhe a 

cabeça, depois era-lhe apresentada uma pedra supostamente dali retirada; a pedra causadora da 

loucura. Daí veio a expressão, comum ainda hoje, “louco de pedra”. (BENJAMIN, 1999, P. 85) 
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Anelise está em transe visionário, devaneador, permanece imóvel: “Encolho 

as pernas, abraço, os joelhos, encosto a cara no brim áspero da calça” (LUFT, 2005, 

p.126); em posição fetal, a mesma que ficava na varanda do chalé vazio, a 

personagem tenta se fechar, calar o coração: “quando vou conseguir fechar assim o 

coração?” (LUFT, 2005, p. 126), se conseguisse esse intento poderia “apostar 

novamente na vida” (LUFT, 2005, p. 70).  

Mas, a náusea estava instalada no pensamento de Anelise: “Uma sombra 

escurece o castanho do fundo das pálpebras” (LUFT,2005, p. 127) e seria a 

responsável pelo momento culminante da viagem memorialista da narradora, a 

náusea é a experiência privilegiada do pensamento humano, ela conduzirá o homem 

a inquietação, ao abalo da existência podendo  conduzi-lo a repugnância pelo 

próprio existir: “Uma doida a mais não pesa nessa família” (LUFT, 2005, p. 127). 

Essa repugnância gera uma tensão conflitiva entre a consciência e a existência das 

coisas que não se pode mudar, essa falta de sentido asfixia o sujeito melancólico, 

Anelise percebe que não há outro mal-estar mais sufocante do que o estar no 

mundo.  

Essa tomada de consciência bloqueia a personagem, que continua recolhida 

em posição fetal, nesse instante acontece o momento mais catártico da narrativa. A 

figura da veranista, muitas vezes referida pela narradora  como “a mulher de branco 

que vaga e me observa” (LUFT, 2005, p. 56) aparece sombreando Anelise: 

 

 

Uma sombra escurece o castanho do fundo das pálpebras. 
Levanto a cabeça e quase perco o equilíbrio nessa posição 
precária. Bem junto de mim, uma mulher. Tem o rosto na 
sombra, o sol às costas, a cabeleira parece uma auréola. A 
minha veranista. Companheira de solidão, até que enfim. 
Quero me levantar, dar a mão, ser gentil, quando tudo era tão 
indiferente essa mulher me deixa curiosa, ansiosa, quase que 
feliz porque tenho alguém comigo, agora que até Bernardo 
sumiu. Uma rajada mais forte ergue suas roupas, que roçam 
em mim. Alfazema! De repente, sei quem é. Não sei como não 
a reconheci antes. Então era por mim que ela estava 
esperando, todo esse tempo. Esse longo tempo. Descemos de 
mãos dadas. (LUFT, 2005, p. 127) 
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A figura da veranista, segundo Ribeiro (2006), retoma um mito cátaro de uma 

figura feminina chamada Esclarmondede Péreille35, uma mítica figura feminina 

portadora de luz que acompanha o sofrimento, a angústia dos solitários. 

 Para os cátaros essa figura só se aproxima de quem possui um coração e 

espírito bons, a alma deve ser pura, porque é parte divina e para os céus deve 

voltar. A mulher de branco, no morro, representa a luz do amor maternal. A forma 

como Anelise vê a veranista “de repente sei quem é”, o reconhecimento pelo 

perfume “Alfazema” nos leva crer que trata-se de Catarina avó da narradora, seria 

ela o guia da jornada da alma e da memória de Anelise. O próprio lugar, um morro 

ladeado pelo mar e por um cemitério que comportava gerações, nos faz crer em um 

reconhecimento entre a narradora e a veranista.  

A narrativa diz que Anelise desceu de mãos dadas com a veranista, Ribeiro 

(2006, p. 121) tece o seguinte comentário sobre esse trecho mítico da obra As 

Parceiras:  

 

 

se realmente Anelise desceu de mãos dadas com a morte, 
fazendo um percurso contrário, quem sabe, foi o fim das 
ilusões. Catarina por certo a levará pelo caminho das águas 
para renascer de outra maneira, cumprindo, assim, a lei do 
retorno. 

 

 

O final da narrativa não explica exatamente a decisão de vida ou morte da 

narradora, porém, a ideia de que ela sucumbiu ao mar como Adélia pode ser 

considerada, o próprio verbo “descemos” possui essa conotação, principalmente se 

lembrarmos a força metafórica e paradoxal que esse verbo evoca em toda narrativa: 

os verbos “subir”, “descer”, “explodir”, “precipitar” e “despencar”  conotam tanto a 

destruição quanto o sacrifício da procura, as quedas, subidas e descidas nos 

caminhos trilhados por Anelise marcam sua trajetória verticalmente, entre o céu e a 

                                            
35

 O nome Esclarmonde (do francês éclair, que significa “luz na tempestade” e monde “mundo), tem 

sentido de que “aquela que faz nascer o dia sobre o mundo. De um passado longínquo vem a lenda 

da mulher de branco que circulava entre os montanheses da França. Eles acreditavam ver acima da 

cidade, ao longo dos muros destruídos do castelo de Móntségur, uma aparição branca que 

caminhava lentamente,levantando as mãos em direção ao céu iluminada por um sol, recolhia a 

angústia daqueles que encontrasse. Era Esclarmonde, a dama de branco, que chorava pelos mártires 

da fé cátara. (Barros, 2001, p. 227) 
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terra, no mundo, na viagem de Anelise tudo cai, tudo despenca nesse mundo sem 

solidez. 

Assim, no sábado, que é também uma representação mística de tempo 

sagrado, tempo de descanso, de banir do espírito todas as dores da labuta da 

semana, Anelise descansa em um final quase letárgico e melancólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Chegando ao término do estudo de As Parceiras de Lya Luft, concluímos que 

a narrativa concentra-se na exposição dos conflitos da narradora motivados pelos 

dramas familiares, principalmente pela vida da avó materna. Exilada em si mesma, 

esvaziada de tudo, vítima de traumas e complexos, ela realiza uma viagem íntima à 

sua dor, fazendo do corpo e da memória um sótão inconsciente e conflituoso. Os 

constantes fluxos e refluxos da consciência e do seu inconsciente catalisam o 

passado histórico da personagem e a memória mítica que se conserva no 

inconsciente coletivo e segue influindo na vida da narradora, o tempo imóvel se faz 

matéria angular na construção da narrativa. O rememorar da narradora expõe seu 

estado melancólico dado pelas esperanças perdidas e um futuro incerto. 

A trama também mostra a subserviência feminina ao patriarcalismo opressor, 

porém, Anelise é a personagem que foge às amarras do regime falocêntrico 

patriarcal. A personagem não corresponde aos padrões socioculturais 

convencionais, ela infringe normas, nega-se a domesticidade, e engendra uma 

viagem ao universo interior, com isso passa a viver um eterno conflito, promovido 

pelo choque entre a sociedade normativa e o ato de se rebelar contra ela.  

É possível perceber que a literatura produzida por Lya Luft, principalmente na 

obra analisada, representa a experiência feminina em seus espaços repressivos, 

primordialmente familiar. Os conflitos de mulher dentro desses espaços, conforme 

coloca Xavier (1998, p. 116) “é sofrido, e sentido de forma mais aguda, o texto 

produzido por mulheres traz a marca dessa repressão”. O espaço familiar em As 

Parceiras é o responsável pelo sofrer das personagens femininas, pelas suas 

frustrações do passado que refletem diretamente nas ações, e acontecimentos do 

presente da personagem central Anelise.  

A narração das experiências só concretiza-se quando a personagem Anelise 

coloca-se na cena do passado, assim, o tempo da narrativa é o tempo da memória. 

A narradora realiza um verdadeiro acionamento dos fatos vividos na infância. Para 

Bosi (1994, p. 53), o acionamento desses fatos, a lembrança só acontece porque “a 

lembrança é a sobrevivência do passado, o passado conserva-se no espírito de 

cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança”. Essas 

imagens lembranças ocorrem frequentemente em Anelise, seja em momentos de 
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sonho ou em instantes visionários que beiram a epifania. Bosi (1994) ainda dirá que 

toda lembrança ou memória vive um estado latente, potencialmente vivo.  

Dessa maneira, o processo de rememorar realizado pela personagem, recorre 

ao passado que conserva-se nos espaços, na memória, e que atuam, significam, 

ressignificam no presente da narrativa, e essa relação entre passado e presente se 

instaura em Anelise em forma de conflito, e é nesse hiato entre passado e presente, 

nesse solo insólido, que surge em Anelise características latentes de um sujeito 

melancólico. Para Júlia Kristeva (1989), autora fundamental em nossa pesquisa, 

esse estado conflituoso que se estabelece em Anelise configura-se “em uma 

existência desvitalizada, descentralizada, oscilando entre vida e morte” (KRISTEVA, 

1989, p.11). A vida de Anelise, como sujeito melancólico, coloca-se como uma vida 

impossível, baseada no que foi e já não é, uma vida impossível de ser vivida, 

carregada de aflições cotidianas, de lágrimas contidas ou derramadas, de desespero 

sem partilha, às vezes abrasador, às vezes incolor, e vazio. 

A narrativa dada em tom confessional e reflexivo é permeada por paradoxos 

como tudo e nada, morte e vida, presenças e ausências; através desses paradoxos 

passamos a entender a narrativa como uma alegoria da modernidade.  

Segundo Hall (2006, p. 8) “as identidades pós-modernas são descentradas, 

isto é, deslocadas ou fragmentadas” na narrativa em estudo é clara a fragmentação 

das personagens, assim como a estrutura narrativa posta segue o esquema dos dias 

da semana. Ainda para o autor, ocorre no sujeito contemporâneo uma descentração 

ou deslocamento dos sentidos e de sua função no mundo provocando, assim, uma 

“crise de identidade”. O sujeito não consegue mais se enxergar como um 

componente estático de um sistema, com isso torna-se contraditório, e é nessa 

contradição que nascerá o fluxo de consciência e o sentimento conflitivo paradoxal 

que manterá a existência do sujeito no fino liame entre o tudo e o nada. 

Assim, percebemos a narrativa luftiana As Parceiras, pautada no 

fragmentário. O percurso traçado por nosso trabalho foi uma tentativa de observar 

essa fragmentação à luz das teorias sobre melancolia, esta que muito singularmente 

é discutida na sociedade contemporânea.  
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É no embalo da narrativa de Anelise que somos levados a tentar 

compreender os paradoxos que a sociedade que vivemos e que nos subjuga. 

Somos levados a aceitar o paradoxo como única via de acesso à reconfiguração 

histórica de nosso tempo, o paradoxo põe em evidência os efeitos demolidores dos 

contrários coexistindo sem se excluírem, desperta em nós o pensamento de que 

somos uma zona de passagem entre contrários e, longe de sermos banidos pela 

oposição dos sinais, quem sabe aproveitaremos o paradoxo naquilo que ele tem de 

mais significativo que é a capacidade de inquietar, de lançar perguntas, de refletir de 

transformar o olhar estático em visionário. 

Lya Luft fez sua obra As Parceiras, um melancólico reflexo dos altos e baixos 

da humanidade, elemento este que configurou-se como a tônica do nosso trabalho. 

A melancolia presente em Anelise pode ser vista como um espelho ou uma alegoria 

de um tempo presente, onde a identidade está constantemente oscilando entre o 

familiar e o desconhecido, entre a dor e o êxtase, entre o tudo e o nada, entre o 

imutável sólido e a insondável região fluida do ser.  

Através de uma escritura melancólica, a obra As Parceiras revela um 

inconformismo perante os pressupostos imobilizadores e alienantes da realidade. 

Lya Luft ilumina o nosso tempo, mais do que apresentar personagens e situações 

que nos alegorizam, é no próprio tecer narrativo que nos deparamos com os 

paradoxos pós-modernos. 

Sentimos-nos retratados no esfacelamento que a autora opera no esquema 

enunciativo (autor, trama, personagem) com isso, concluímos que a obra contribui 

para a construção do necessário espírito critico do sujeito leitor. Para Frederic 

Jameson (1992, p. 64), “toda a literatura, não importa com que intensidade, deve ser 

permeada por aquilo a que chamamos de inconsciente político, toda a literatura tem 

que ser lida como uma meditação simbólica sobre o destino da comunidade”, então 

poderemos extrapolar a individualidade de suas personagens e de sua narrativa e 

lermos em suas trajetórias os paradoxos do sujeito contemporâneo.  
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