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RESUMO 
 
 

 
 
Este estudo teve como temática a Afetividade Pós-Moderna nos contos de Marília 
Arnaud. O objetivo foi analisar na obra O livro dos Afetos (2005) as formas de 
representação da afetividade dos sujeitos pós-modernos e suas marcas de 
construção da identidade social através da análise das personagens, dos 
pressupostos do discurso literário e da desconstrução do discurso narrativo a partir 
dos comportamentos de emancipação feminina. Para compreensão das relações e 
significados presentes na materialidade dos contos que fizeram parte da pesquisa 
utilizamos a técnica de análise crítica de conteúdo, privilegiando uma abordagem 
interpretativa dos ingredientes que os compõem. Os pressupostos teóricos 
metodológicos da Crítica Literária Feminista forneceram a base para a análise dos 
modos de construção do comportamento social dos indivíduos e para investigação 
dos modos de representação da afetividade pós-moderna, utilizamos um referencial 
teórico interdisciplinar sobre as mudanças de caráter sócio-afetivas no 
contemporâneo, as relações de gênero dentro dos pressupostos de análise da 
crítica feminista, as formas de apresentação dos narradores pós-modernos e os 
símbolos míticos e culturais da literatura. Tomando-se o ser humano como um 
sujeito não somente biológico como também sociológico e psicológico, considerou-
se a representação corporal, os anseios interiores e as ações que marcam a sua 
alteridade no contexto sociocultural. Percebeu-se na obra em estudo uma intensa 
força metafórica e inovações no ato de narrar, assim como verificou-se que o "sentir" 
humano é um fator de equilíbrio/desequilíbrio, podendo interferir ou determinar a 
trajetória de qualquer ser humano dentro dos espaços de convivência. Nestas 
narrativas, foi possível garimpar a representação social de homens e mulheres à 
deriva de si e de seus afetos, as posturas ideológicas enunciadas pela subjetividade 
e o dilaceramento afetivo próprios da Pós-modernidade. 
 
 
Palavras-chave:1- Marília Arnaud. 2 Afetividade pós-moderna.3 Literatura feminina ; 
4-Literatura Contemporânea.5 Identidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

LINS, Risonelha de S. Afetos adrift: a reading of the tales of Marilia Arnaud, 
2014;197 páginas.  
Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-graduação em Letras, Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN - Pau dos Ferros, 2014 
 
Orientador: Prof. Dr. Manoel Freire Rodrigues 
 
 
 
 

This study was subject to Affect Postmodern tales of Marilia Arnaud. The aim was to 
analyze the work, The Book of Affections (2005) forms of representation affectivity of 
postmodern subject and its brands building social identity by analyzing the 
characters, the assumptions of literary discourse and deconstruction of narrative 
discourse from the behavior of female emancipation. For understanding the 
relationships and meanings present in the materiality of the stories that were part of 
the survey used the technique of critical content analysis, favoring an interpretative 
approach of the ingredients that compose them. The theoretical and methodological 
assumptions of Feminist Literary Criticism provided the basis for the analysis of 
modes of construction of the social behavior of individuals and to investigate the 
modes of representation of the postmodern affectivity, we use an interdisciplinary 
theoretical framework on the changing socio-affective character in contemporary 
gender relations within the assumptions of analysis of feminist criticism, forms of 
presentation of postmodern narrators and the mythical and cultural symbols of 
literature. Taking the human being not only as a biological as well as sociological and 
psychological subject, considered the body representation, the inner urges and 
actions that mark their otherness in the sociocultural context. It was noticed in the 
work in an intense study metaphorical strength and innovations in the act of 
narrating, as it was found that the "feel" human factor is a balance / imbalance, which 
may interfere or determine the trajectory of any human being within the spaces of 
coexistence. In these narratives, it was possible to mine the social representation of 
men and women adrift of himself and his affections, ideological stances outlined by 
your own subjectivity and affective tear of Postmodernism. 
 
 
Keywords: 1- Marilia Arnaud. 2 Affection post moderna.3 feminine Literature; 4-
Identity 5 Literature Contemporânea.. 
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INTRODUÇÃO 

 

As complexas mudanças sociais, políticas e ideológicas trazidas pela Pós-

modernidade possibilitaram novas e criativas manifestações culturais e a literatura 

como referiação da realidade, na tentativa de representar a crise subjetiva e 

identitária do indivíduo do novo século, visto como mutável e problemático, passou a 

enfatizar sempre com mais vigor as complicadas relações humanas dentro dos 

espaços sociais em que assistem. Assim, o universo ficcional, numa variabilidade 

cada vez maior, constituiu-se num campo grávido de sentidos e orientações, 

proporcionando desde o prazer estético até as reflexões mais profundas. 

Com possibilidades de expressão cada vez mais amplas na literatura 

contemporânea, a crítica volta-se também para a valorização do olhar feminino, que 

agora ocupa o espaço que lhe foi historicamente negado e se estabelece como 

objeto cada vez mais comum de estudos e pesquisas. Além disso, observa-se que a 

ficção de autoria feminina atualmente assume um caráter mais abrangente, já que 

não apenas reflete as aspirações e conflitos femininos, como também analisa as 

problemáticas condizentes com o momento histórico atual, tornando-se, portanto, 

uma produção que excede "um gueto", impondo-se por constructos específicos e 

que deve ser analisada nos mesmos aspectos da literatura tradicional. 

Desse modo, por traduzir o mundo de uma forma peculiar através de uma 

linguagem simbólica, onde as marcas da cultura com suas relações históricas e 

sociais de poder evidenciam-se, a literatura de autoria feminina constitui-se num 

campo fértil de análise do comportamento humano, favorecendo o enriquecimento 

do campo literário contemporâneo. Apesar disso, constata-se que a ficção 

construída por mulheres ainda representa um quarto de toda a expressão literária 

brasileira, portanto o estudo dessa literatura representa uma revalorização de obras 

injustamente retiradas do Cânone devido aos parâmetros que orientavam os estudos 

da ficção literária e uma forma de aquilatar o olhar feminino em suas diversas formas 

de expressão dentro do universo da literatura.  

Numa visão mais particular, nota-se que no âmbito da literatura paraibana, 

poucas mulheres tiveram a sua produção intelectual reconhecida, embora muitas 

tivessem vários textos publicados em revistas e jornais dos anos 20. Essa restrição 

ao imaginário e à escrita femininos representa uma lacuna, principalmente no que se 

refere aos estudos da prosa literária, posto que a maioria das pesquisas acadêmicas 
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centraliza-se no universo da poesia erudita ou popular. Assim, aquelas cujo objeto 

de estudo corresponde à produção ficcional feminina na Paraíba representam um 

desafio à nova crítica literária.  

Inseridas num contexto de relações cristalizadas, onde os princípios de 

hierarquia patriarcal eram rígidos, as escritoras paraibanas sofreram intensamente a 

força opressiva da cultura e muitas nem sequer foram catalogadas pela historiografia 

paraibana, fato que liga a valorização ficcional aos preceitos culturais de uma época, 

não somente aos seus significados. Desta forma, os estudos da escrita feminina no 

Estado da Paraíba correspondem a um reconhecimento do direito de expressão das 

mulheres que atuam e que atuaram como poetisas e ficcionistas neste espaço, 

contribuindo com a ampliação dos estudos literários. 

Diante disto e considerando a escassez de trabalhos acadêmicos sobre o 

universo ficcional de autoria feminina no estado da Paraíba, fomos levados à 

investigação de narrativas ficcionais em que fosse possível investigar as identidades 

móveis e complexas do sujeito contemporâneo, surgindo os questionamentos que 

estimularam esta pesquisa: há na Paraíba produções ficcionais de autoria feminina 

que contribuam para o engrandecimento da literatura nacional? De que forma a 

mulher paraibana contemporânea retrata as identidades dos sujeitos e seus modos 

de subjetivação na ficção brasileira? Que inovações podem existir na escrita 

feminina atual?  

Partindo desses questionamentos encontramos algumas escritoras como 

Dora Limeira e Marília Arnaud, esta última nos despertando o interesse por 

apresentar inquietações profundas de homens e mulheres no universo de suas 

relações particulares. Além disso, descobrimos que Arnaud havia sido premiada por 

vários concursos na Paraíba, promovidos pela AMPEP, Subsecretaria de Educação 

da Paraíba e Universidade Federal da Paraíba. Também foi a única paraibana citada 

entre várias escritoras de outras regiões do país como representante da literatura 

contemporânea em estudo empreendido pelo professor Luiz Ruffato e publicado 

como livro intitulado Mais trinta mulheres que estão fazendo a literatura brasileira 

contemporânea (2005). Ademais, essa paraibana teve um dos seus livros prefaciado 

por Raquel de Queiroz, de quem recebeu grandes elogios. 

Arnaud é uma escritora que vem abrindo caminho no universo ficcional com 

uma produção estética de grande valor literário. Graduada em Direito pela UFPB, 

natural de Campina Grande, analista judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 
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Paraíba. Começou oficialmente a carreira literária na década de 1980, escrevendo 

crônicas para os jornais paraibanos: O momento, Diário da Borborema, Correio da 

Paraíba e O Norte. Textos que mais tarde foram organizados e publicados no seu 

primeiro livro Sentimento marginal (1987) como produção independente, após ter 

sido premiada no Concurso Literário Violeta Formiga, promovido pela AMPEP, nas 

categorias conto e literatura infanto-juvenil. Depois disto, ela escreveu outros três 

livros de contos: A menina de Cipango (1994), Os campos noturnos do coração 

(1997) e O Livro dos Afetos (2005). Teve contos publicados nas coletâneas Quatro 

luas (2002), Contos cruéis: as narrativas mais violentas da literatura brasileira 

contemporânea (2006), Quartas histórias: contos baseados em narrativas de 

Guimarães Rosa (2006), Capitu mandou flores: contos para Machado de Assis nos 

cem anos de sua morte (2008) e 50 versões de amor e prazer – 50 contos eróticos 

por 13 autoras brasileiras (2012). Ainda em 2012, lançou seu primeiro romance 

Suíte de Silêncios e em 2013, o seu primeiro livro infantil, Salomão, o elefante. 

Registrou um pouco sobre sua trajetória literária em Memórias rendilhadas: vozes 

femininas (2006), obra organizada por Neide Medeiros e Yolanda Limeira. 

A autora urde narrativas polvilhadas de mulheres emancipadas, outras vezes 

ambivalentes ou submissas e ressignifica os discursos dos sujeitos humanos através 

de uma linguagem bem articulada onde as acepções são ricas e amplas, ora 

valorizando a expressão da subjetividade, ora denunciando opressões que ainda 

afloram nos espaços de convivência. Entretanto, embora sua ficção possua um 

grande valor literário ainda é pouco conhecida no cenário da literatura brasileira, não 

havendo até hoje nenhuma análise crítica do seu universo ficcional. 

Propomo-nos, então, através deste trabalho intitulado Afetos à deriva: uma 

leitura dos contos de Marília Arnaud discutir a representação literária da afetividade 

do indivíduo pós-moderno e seus complicados caminhos de construção identitária 

dentro das relações sócio-históricas de poder a partir da análise da contística de 

Marília Arnaud. O estudo se baseia na obra literária O livro dos afetos (2005), escrito 

por esta paraibana e apresenta como categorias analíticas de pesquisa: o discurso 

do narrador, a caracterização das personagens e a representação dos percursos de 

subjetividade afetiva dos sujeitos sociais nele representados. 

Dentro desse roteiro de análise, consideraremos nos discursos 

materializados na obra a permanência ou ruptura com os princípios sociais de 

conduta alardeados pelo Patriarcalismo, bem como o caráter emancipatório do 
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comportamento das mulheres garantido pelas lutas feministas e os novos rumos das 

relações humanas dentro do capitalismo tardio. 

Como se trata de uma obra composta por nove contos e a autora apresenta 

uma diversidade de criação dos seus personagens, selecionamos como corpus de 

análise deste trabalho os contos "Girassois no inferno", "Açucena", "Nem as estrelas 

são para sempre" e "O homem que veio do sonho", posto que traduzem identidades 

sociais diferentes e, consequentemente problemáticas afetivas diversificadas, assim 

como as formas de narrar ratificam de modo mais aguçado não somente os conflitos 

das personagens, como também os dramas que envolvem as identidades sociais 

vivenciadas. Além disso, a materialidade do texto permite um estudo mais profundo 

da subjetividade e do percurso identitário dos indivíduos representados em cada 

narrativa pela utilização frequente da metáfora e de símbolos míticos.  

Essa linguagem permeada pelo simbólico assume significações 

emblemáticas na tradução da interioridade/exterioridade do sujeito, levando-nos a 

uma investigação de fontes de informação exteriores à literatura, a fim de melhor 

compreender os discursos que confirmam a vivência cultural e subjetiva da 

afetividade. O desvendamento dos significados dos símbolos e mitos culturalmente 

estabelecidos leva-nos, por sua vez, à construção da identidade do sujeito pós-

moderno e à revelação de ideologias presentes na narrativa. 

O estudo é de caráter interpretativo, por isso envolve uma desconstrução do 

texto com base nos ingredientes que o compõem, o que exige que estabeleçamos 

um diálogo entre a produção estética e os pressupostos das relações sociais 

contemporâneas, já que conforme Rosenfeld (2005), os valores em si, não estéticos 

servem como base para a produção estética integrando-a ou de algum modo, 

determinando-a. 

Deste modo salientamos que embora façamos menção aos comportamentos 

sociais externos à obra, eles serão utilizados como elementos auxiliares na 

compreensão das narrativas, integrando-as como fator de construção do estético. 

Por apresentar uma relação entre a subjetividade das personagens no 

universo da narrativa e os pressupostos do mundo objetivo, esta pesquisa configura-

se como qualitativa e apresenta a obra literária mencionada como foco central de 

sua análise, explorando-se os discursos apresentados nas narrativas como marcas 

de relações semânticas explícitas ou ocultas. Ressaltamos que os pressupostos 
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teóricos utilizados servem como auxílio na desmontagem do texto para exame dos 

ingredientes que o compõem. 

De acordo com as tipologias de pesquisas existentes na metodologia 

científica, nosso trabalho caracteriza-se como bibliográfico, visto que busca 

interpretar os significados presentes na construção das narrativas de Marília Arnaud 

que constituem o objeto de análise desta pesquisa. Utilizaremos a técnica de análise 

de conteúdo a fim de compreender os modos de construção ficcional e suas 

relações semânticas.  

O percurso de investigação deste trabalho, portanto, inicia-se com a 

tentativa de situar o nosso estudo através de uma abordagem geral das tendências, 

percursos e características da literatura pós-moderna e a influência do Feminismo e 

Pós-feminismo Críticos como reavaliadores de conceitos na crítica literária, bem 

como a pesquisa sobre a crise subjetiva que orienta o comportamento dos sujeitos 

contemporâneos dentro das relações de gênero.  

No segundo capítulo, examinamos os percursos da representação literária 

de autoria de mulheres na Paraíba, depois apresentamos o universo ficcional de 

Marília Arnaud com enfoque em O livro dos afetos (2005), numa abordagem geral 

dos personagens, espaços, linguagem e modos de narrar dos contos que o 

constituem. Aqui, é possível contemplar os modos particulares de construção da 

identidade social e afetiva das categorias homem, mulher na ficção arnaudiana.  

No capítulo seguinte, realizamos uma leitura analítica dos contos "O homem 

que veio do sonho", "Açucena", "Girassois no inferno" e "Nem as estrelas são para 

sempre", utilizando um referencial teórico interdisciplinar sobre as características da 

afetividade pós-moderna, as relações de gênero dentro dos pressupostos de análise 

da crítica feminista, as formas de apresentação dos narradores pós-modernos e os 

símbolos míticos e culturais da literatura. Neste sentido, intentamos percorrer os 

labirintos da escrita arnaudiana em O livro dos afetos (2005) a fim de descobrir nos 

discursos que a estruturam as significações que excedem o dito, verificando a 

afetividade como fator de relação dinâmica entre o mundo real e a interioridade 

subjetiva das personagens, numa análise que nos permite contemplar e refletir sobre 

a nossa condição como seres humanos dentro das novas relações sociais.  

Enfatizamos que este estudo se constitui no primeiro trabalho acadêmico 

sobre a obra desta escritora, por isso as fontes de informação foram escassas, 

limitando-se a algumas resenhas, comentários, obras citadas e algumas 
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considerações feitas por críticos de arte do Correio das Artes (da capital paraibana), 

assim como breves citações feitas pelo professor de literatura da Universidade 

Federal da Paraíba, Rinaldo de Fernandes, e informações cedidas pela própria 

escritora.  

Ressaltamos, ainda, que esta pesquisa não pretende exaurir as 

possibilidades de abordagem da ficção de Marília Arnaud, uma vez que o produto 

estético oferece múltiplas perspectivas de estudo, porém apresentar uma 

abordagem que permita visualizar a grandeza do seu universo ficcional, pautado na 

riqueza metafórica e na dicção que se estabelece como espaço de discussões sobre 

o estado de ser e sentir do homem pós-moderno, marcado pelas inquietações e 

possibilidades da época. Esperamos, portanto, que este trabalho abra novos 

horizontes para os estudos da ficção literária de autoria feminina no Estado da 

Paraíba, uma vez que apresenta a obra da escritora Marília Arnaud, cuja temática e 

estilo tem muito a contribuir para o campo literário, alargando o conhecimento da 

literatura produzida no Nordeste do Brasil.  
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CAPÍTULO I 

 

 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA: TENDÊNCIAS, PERCURSOS E 

REPRESENTAÇÕES 

 

Entende-se por literatura contemporânea aquela que foi produzida a partir 

dos anos 1960, sendo de complicada definição já que possui um caráter plural por 

anexar recursos e estratégias das mídias tecnológicas como cinema, televisão, 

internet e outros, bem como oferecer uma variedade de temas, estilos e gêneros 

literários. Esse período é cognominado por muitos estudiosos, tais como Haroldo de 

Campos, Gilles Lipovetsky, Sigmunt Bauman de pós-utópico, devido a descrença no 

projeto estético e ideológico que apresenta; de hipermodernidade, por enfocar o 

consumismo, o ritmo acelerado da vida moderna e a impossibilidade da vivência de 

interrelações autênticas; de modernidade líquida, por enfatizar as mudanças 

aceleradas, o impulso de transgredir, de substituir, sendo marcado pela sucessão de 

modismos e pelas relações de consumo. 

Dentro deste contexto e pretendendo retratar a existência humana, a 

literatura ocupou-se da representação das problemáticas do homem moderno 

inserido num complexo de relações sociais sem, contudo, prender-se a modelos 

predeterminados e, por isso, assumindo um caráter multiforme. O trabalho estético 

desse período, por conseguinte, convive tanto com as linhas tradicionais de 

expressão quanto com produções que rompem com os caminhos convencionais, 

buscando outras  alternativas de expressão.  

Conforme D'Onofrio (1990), nessa produção estética ficcional três 

tendências se sobressaem: a primeira corresponde às narrativas de abordagem das 

problemáticas sociais do homem nos espaços de convivência; a segunda refere-se 

àquelas que retratam o universo subjetivo dos protagonistas, explorando os 

conflitos, os desejos e os recalques presentes no espírito das personagens; a 

terceira inclui narrativas de experimentação linguística, onde novas estruturas e a 

mistura de gêneros são observadas. Neste tipo de narrativa a problemática social ou 

psíquica é construída a partir de padrões míticos. 
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Essas tendências, nem sempre separáveis, transformam a produção cultural 

contemporânea numa produção híbrida e pouco convencional, ora incorporando as 

conquistas de anos anteriores, ora inovando nas formas de abordagem. 

Na década de 60, o Brasil experimentou grandes projetos culturais e 

grandes mudanças no comportamento do homem em sociedade. A segunda metade 

desse período, marcada pela ditadura militar e pelo desencanto com as 

consequências da modernização, trouxe a necessidade de retratar ocorrências da 

vida nas metrópoles, enfocando a miséria humana e a crescente violência. 

Escritores como Renato Tapajós, Luiz Ruffato, Fernanda Molica, Marcelino Freire, 

Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, João Antônio, dentre outros, lançam obras que 

refletem o conturbado e caótico cenário brasileiro, por onde desfilam os mais 

variados personagens das mais baixas camadas da sociedade.  

Ainda sob a censura militar e marcados por grandes crises econômicas, os 

anos 70 se configuram como um período de intensa produção intelectual e editorial. 

A literatura produzida neste período de repressão traduziu-se como resistente aos 

anos de chumbo da ditadura, transformando-se em instrumento de combate contra 

os militares. Segundo Pereira (2012), os livros produzidos sob a censura intelectual 

e artística (AI-5), eram submetidos a uma análise prévia, depois da qual poderiam 

receber os rótulos de subversivos e ofensivos à moral e aos bons costumes, por isso 

eram apreendidos e queimados.  

Esta década foi relativamente favorável ao desenvolvimento do conto, 

porque correspondia a uma escrita e leitura breves em que se imprimiam os desejos 

dos excluídos e se denunciavam as injustiças sociais. Dacastagnè afirma que a 

preferência por este tipo de texto, deve-se justamente ao fato de serem curtos e 

muitas vezes alegóricos, conseguindo muitas vezes driblar a censura, além de 

serem de melhor circulação, podendo atingir maior quantidade de leitores:  

 

E o conto se prestava muito bem a essa tarefa. Breve, rápido de se 
escrever e se ler, ele transitava com facilidade pelo grande número de 
publicações que lhe abriam as portas, atingindo um público amplo e 
diversificado. Talvez também fosse o gênero mais adequado aos inúmeros 
jornalistas combativos e experientes que iam sendo expurgados das 
grandes redações (2001, p.5): 

 

O conto, portanto, surgiu como consequência da atuação do poder 

governamental que, através da censura, limitava a força de expressão, fato que 
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segundo Pereira (2012) acabou impedindo o surgimento de maior número de obras-

primas. Observa-se, todavia, e a crítica literária é unânime em afirmar, que embora 

poucas tenham sido as expressões literárias intrigantes e profundas, os escritos 

deste período são documentos bem interessantes de uma época em que escrever 

podia ser uma ação extremamente ameaçadora. 

Pelegrini (2008) assevera que é preciso que tenhamos uma visão mais 

ampla desse período, não limitando o nosso olhar apenas à ação repressora do 

regime militar, mas percebamos o desenvolvimento da relação mercantil do produto 

estético e cultural e o surgimento de novas tendências de produção que seriam 

desenvolvidas na década seguinte: 

 

reduzir a produção cultural e literária dos anos 70 à influência exclusiva da 
censura é deixar de lado o formidável processo de gradativa e inexorável 
transformação nos modos de produção cultural como determinante, em 
última instância, das novas tendências que se gestavam à sua sombra, e 
que, a partir da década de 80, revelaram-se extremamente fortes e atuantes 
(p.39). 

 

Nota-se, portanto, que ao lado dessa tendência geral de resistência, 

desenvolve-se um projeto de expressão estética e experimental que se espalhou e 

se firmou na literatura brasileira. É a partir da década de 70, que se pode observar 

uma série de formas diferentes de expressão literária, tais como: ruptura com a 

linearidade narrativa e concepção totalizante e lógica do mundo e o registro dos 

dramas das categorias excluídas da literatura, tais como: prostitutas, operários, 

mendigos, traficantes.  

A ficção introspectiva também se desenvolve e a escrita feminina começa a 

receber o reconhecimento merecido e a ser vista como recurso especial no 

desvendamento da alma feminina (PELLEGRINI, 2008). 

Escritores como Sérgio Santana, Luís Vilela, João Antônio, Rubem Fonseca, 

Lygia Fagundes Telles e mais recentemente Paulo Lins dentre outros são alguns 

dos nomes relacionados a esse período. 

Flávio Carneiro, no seu livro No país do presente: ficção brasileira no início 

do século XXI (2005) afirma que a década de 80 foi um período relevante para a 

história da literatura brasileira contemporânea, pois apontou uma diversidade de 

fontes de inspiração literária, possibilitando a descoberta de novos caminhos para a 

ficção. Neste período, o Brasil vive a democratização e expande sua economia de 
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mercado, fato que contribuiu para divulgar livros, transformando a escrita numa 

profissão. Assim, a obra literária adquiriu o caráter de produto destinado às massas 

e teve que se adaptar às exigências da nova realidade social, econômica e política.  

Tentando acompanhar as mudanças na sociedade, a literatura passou a 

utilizar recursos próprios da mídia tais como fotografia, linguagem publicitária, 

recursos do cinema, vídeos, entre outros, para atingir o grande público, além de 

utilizar novos discursos estéticos. Essas inovações proporcionaram a combinação 

entre literatura, cultura popular e cultura de massa, ou ainda a mistura entre os 

gêneros de ficção e da não-ficção, tais como biografia, história e ensaio. Surge, 

nessa época, um novo critério de qualidade literária e os romances passam a 

enfatizar "a reescrita da memória nacional da perspectiva de uma historiografia 

metaficcional pós-moderna, valendo-se frequentemente da irreverência nesse 

trabalho" (SCHOLLHAMMER, 2011, p.29). 

Essa necessidade de explorar dentro da narrativa as inovações tecnológicas 

impulsionou os escritores à criação de personagens sem profundidade psicológica 

ou literária, absorvidos pelas fantasias e pelos delírios produzidos pelos meios de 

comunicação, sofrendo uma espécie de esvaziamento de sua individualidade e de 

suas ações. Entretanto, evidencia-se ao leitor uma narrativa marcada por grandes 

percepções visuais relacionadas ao cinema, como nos coloca Schollhammer: 

 
Ao mesmo tempo, uma nova perspectiva visual é aberta na narrativa por 
meio do uso de técnicas do cinema - flashes, mudança de foco, cortes, 
contrastes, elipses no tempo e ritmo acelerado - que arrastam o narrador 
em movimentos continuamente estilhaçados, refletidos nas vitrines e nas 
imagens cinematográficas, criando, assim, uma atmosfera sem limites 
nítidos entre a realidade e as projeções fantasmagóricas (Idem, p.32) 

 

Esses experimentos de linguagem trouxeram para a ficção a linguagem 

coloquial, os flashes de memória e os diálogos rápidos, cenas do cotidiano e uma 

aproximação entre os gêneros literários. Nomes como João Gilberto Noll, Reinaldo 

Moraes, Marilene Felinto, Manoel Carlos Karam, Luiz de Assis Brasil, Elvira Vigna, 

Sérgio Sant'Ana, Caio Fernando Abreu, João Almiro são alguns dentre os muitos 

nomes que poderiam ser citados no uso deste tipo de inovação linguística. 

Traduzindo os anseios do povo que, com o fim da ditadura militar não mais 

necessitava camuflar os ideais de liberdade, a literatura neste momento volta-se 

também para a temática erótica como forma não só de consolidar as conquistas dos 

anos 60, mas também como tentativa de transgressão dos códigos sociais, 
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exprimindo de modo livre e ousado os desejos anteriormente reprimidos pelo 

regime. 

Nas considerações introdutórias do livro Erotismo e Poder na Ficção 

Brasileira Contemporânea (1997), escrito por Rodolfo A. Franconi, Massaud Moisés 

nos dá uma visão bem mais ampla do que esse viés erótico representou para a 

literatura: 

 
as várias facetas da atividade sexual escancaradas pela ficção com o intuito 
de denunciar os porões do poder [...] Erotismo e poder constituem um 
binômio de mão dupla: a repressão política, sendo tão impiedosa e tão 
incansável, atingia inclusive a intimidade secreta dos cidadãos, 
transfigurados em personagens de ficção. Por outro lado, o discurso erótico 
procurava torpedear o discurso do poder, de modo que a denúncia se 
tornasse ao mesmo tempo uma forma de luta e de revolta contra o status 
quo político (1997, p.11) 

 

Nota-se que o erotismo aponta na produção literária como a superfície de 

um problema muito mais profundo, um disfarce estético para a denúncia sutil, uma 

transgressão sem alardes. 

Seguindo esses caminhos de ruptura silenciosa, o olhar sensível dos 

escritores aos poucos se desloca para o cotidiano do homem comum, suas 

incertezas e sua autoafirmação, como nos fala Wander Melo Miranda (1999 apud 

Carneiro, 2005): 

 
Preferem os pequenos temas, o detalhe aparentemente insignificante, os 
eventos miúdos do cotidiano, as falsificações propositais, a profusão de 
vozes díspares, como meio mais viável de escapar da uniformidade da voz 
única das verdades oficiais ou dos discursos utópicos de emancipação 
(p.422). 

 

Esse deslocamento para as temáticas do homem comum constituía-se numa 

forma de autenticar outras vozes na literatura e romper com os discursos oficiais, ao 

mesmo tempo em que focalizava a inadequação do novo sujeito social à uma 

realidade de constantes mudanças. 

Com o início do processo de abertura da ditadura militar e da censura em 

1979, o regime não só deixou de ser pano de fundo para as misérias sociais, como 

também impulsionou os escritores à procura de novas fontes de inspiração que 

pudessem atender ao dilema da nova realidade social, econômica e política do 

período. Uma dessas fontes, conforme Carneiro (2005) foi o próprio Modernismo, 

numa espécie de avaliação das avarias e dos prejuízos que o período abarcara. A 
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reescritura tomada pelo diário e pelo ensaio discute questões como autoria, ruptura 

e tradição. Assim, a literatura perde o caráter de resistência e assume o de 

entretenimento.  

Em 1985, com o fim do regime militar brasileiro, a produção ficcional assume 

o valor de mercadoria e abandona o caráter de oposição que adotara na década de 

70 em combate à ditadura militar, com seus depoimentos, confissões, romances-

reportagens, passando a explorar as inquietações inerentes ao espaço urbano, tais 

como violência, drogas, sexualidade, facilitando a inserção das experiências 

femininas. Nesta época, o mercado editorial se expande, aumenta o acesso das 

mulheres às universidades e ao mercado de trabalho e os movimentos de liberação 

feminina chegam ao Brasil. Todos esses fatos contribuíram para que a literatura feita 

pelas mulheres se firmasse como espaço no interior do qual se pode discutir a 

condição feminina, aniquilando o pressuposto de inferioridade e protestando contra 

todas as formas de dominação, inclusive o discurso. Deste modo, a mulher, como 

sujeito ativo no presente, é encorajada a desenvolver uma escrita capaz de reavaliar 

os conceitos de gênero e sexo e recuperar aspectos da vivência feminina que foram 

cerceados ou coibidos pelas estruturas sociais de poder (PELLEGRINI, 2008). 

Todas essas transformações nos modos de lidar com o objeto estético no 

enfoque da literatura deram à escrita dos anos 90 e 00 maior liberdade, com o 

convívio pacífico entre formas de expressão e temas tradicionais e modernos. Fato 

que conforme Schollhammer (2011) exigiu um retorno com enfoque diferenciado a 

temas e formas da década de 70. Segundo ele, não há nenhuma característica 

unificadora para a produção estética desse momento, o que a caracteriza como 

heterogênea, existindo em comum apenas o foco para a sociedade e o fato de a 

cultura contemporânea e a história mais recente serem utilizados como cenário e 

contexto das obras. Os anos 90 foram responsáveis por grande difusão do conto 

brasileiro contemporâneo como na geração de 70. 

Percebe-se que, com o abandono gradativo dos rígidos padrões que 

marcavam a qualidade literária, a quantidade de escritores no país aumentou, bem 

como houve maior liberdade para o ato de criação literária. Assim nos coloca 

Carneiro (2005): "Sem patrulhas ideológicas, sem a necessidade de filiar-se a este 

ou aquele grupo, e livre da obrigação de levantar bandeiras, o escritor brasileiro da 

última década do século passado coloca no papel todo tipo de experiência ficcional" 

(Idem, p.31).  
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E com essa liberdade para criar como e sobre quaisquer temas, o universo 

literário abarcou grande variedade de estilos, ampliando os limites do conceito de 

literatura. 

Beatriz Resende retomando a fala de Susana Scramin (2008) ressalta que 

não há mais um conceito que defina o objeto estético, por isso escrever tornou-se 

uma aventura e uma experimentação que pode evidenciar o talento do escritor: 

 

A literatura do presente que envolve uma noção muito maior que a noção de 
contemporâneo é aquela que assume o risco inclusive de deixar de ser 
literatura, ou ainda, de fazer com que a literatura se coloque num lugar 
outro, num lugar de passagem entre os discursos (SCRAMIM, apud 
Resende, 2008, p.9) 

 

Observa-se, portanto, que devido à inexistência de rigidez no ato de criação 

literária, também não há padrões de análise do objeto estético, o que faz com que a 

literatura abrigue todo texto ficcional produzido como expressão literária. Apesar 

disso, surgem escritores que, embora antenados com a nova tecnologia, produzem 

textos embasados na literatura clássica e com abordagens de temas próprios da 

sociedade contemporânea. 

Tentando acompanhar as modificações sociais e políticas do Brasil e ao 

mesmo tempo criar novas formas de expressão artística, as produções atuais 

exibem uma série de experimentações no campo da linguagem, tais como mistura 

de vozes enunciativas: eu, tu, ele, ela - confundindo muitas vezes a percepção do 

leitor sobre quem fala no texto ou citando o nome do personagem somente após o 

desenrolar de boa parte da ação narrativa; os parágrafos são breves ou de 

tamanhos diferentes; o texto apresenta uma relação intertextual ou evidencia certos 

recursos como espaços em branco, letras maiúsculas, itálicos como possibilidades 

de leitura, além de algumas vezes mostrar trechos que parecem colagem ou 

composições descontínuas. Quanto aos discursos utilizados na narrativa, percebe-

se uma linguagem mais direta, afetuosa, numa combinação entre os discursos 

direto, indireto livre e monólogo interior, utilizados com o fim de retratar o 

esvaziamento, a solidão, as incertezas e os impasses existenciais e metafísicos de 

seus personagens. Quanto aos enredos, verificam-se construções cujos sentidos 

transcendem os limites do texto; os personagens por sua vez, perderam o caráter de 

heroi, despindo-se do compromisso com grandes projetos e com grandes aventuras 

(BONNICI e ZOLIN, 2009). 
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Analisando as características da obra O matador, escrita por Patrícia Melo, 

Schollammer (2011) nos dá uma visão do tipo de personagem que habita o produto 

ficcional no início deste milênio: 

 
Os personagens se esvaziam, seu conteúdo se dilui à medida que 
simplesmente terminam por ser retratados como meros portadores de uma 
realidade de absoluta desumanidade, perdendo, assim, profundidade diante 
dessa proibição fundadora que os faz 'pessoas' (p.43). 

 

Verificamos a partir do fragmento acima que os personagens apresentam 

uma subjetividade totalmente afetada pelas relações com o meio, pelo 

destroçamento da concepção de um eu único e de uma individualidade fixa e 

singular, apresentando-se com pouca densidade e destituídos dos valores 

tradicionais. 

Correspondendo a um período ainda em vigência, a literatura que está 

sendo produzida é um campo constantemente aberto às considerações de pesquisa. 

Dalcastagnè (2005) evidencia que há sempre o risco da dúvida quando se estuda a 

literatura no período de seu desenvolvimento, posto que a relativa aproximação com 

o objeto liga as considerações feitas sobre o valor estético de uma obra ao olhar do 

pesquisador que acaba assumindo caráter legitimador. Então, por estar o valor 

estético da obra relacionado a percepções acadêmicas valorativas do pesquisador, é 

importante lançar um olhar sempre mais abrangente, relacionando a literatura às 

práticas humanas em sociedade. 

Novos historiadores, entretanto, apontam a leitura de obras contemporâneas 

como bastante produtiva ao conhecimento acadêmico, desde que ao analisar o 

objeto, desenvolva-se uma metodologia de leitura e que o pesquisador reconheça 

que não há conhecimentos fechados, completos ou uma única interpretação para o 

discurso literário, mas que ele permite variados níveis de leitura, como nos diz 

Carneiro: 

 

É preciso ler o contemporâneo de dentro mesmo do contemporâneo. Tal 
empreitada, evidentemente, demanda toda uma metodologia de leitura, 
obrigando o analista - seja ele um historiador ou um crítico - a lidar o tempo 
todo com a instabilidade, a dúvida. [...] Quem lida com literatura sabe que só 
há verdades relativas e é imbuído desse pensamento que se deve olhar 
para o presente, sem a pretensão de dar explicações definitivas (2005, p. 
33) 
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Cabe ressaltar que essa instabilidade que habita o estudo da obra 

contemporânea favorece abordagens originais e variadas, alargando o 

conhecimento sobre o objeto focalizado. Torna-se, entretanto, imprescindível que o 

pesquisador, além de investigar a obra através de uma metodologia adequada, 

também desperte sobre ele o olhar sensível do público. 

O crítico internacional de arte, Jacques Leenhardt (2000), afirma que os 

parâmetros contemporâneos de crítica de arte, dentre elas a literária, evoluíram 

juntamente com o desenvolvimento das expressões artísticas, por isso a 

sensibilidade estética desempenha papel fundamental na análise da obra de arte. 

Para ele, torna-se função do pesquisador aproximar a obra do público por meio de 

um olhar investigativo e apaixonado sobre seu objeto de estudo, de modo que possa 

expô-lo ao público numa linguagem acessível e despertar o seu interesse. Essa 

exposição crítica corresponde a um trabalho que seja capaz de ampliar os 

significados da obra e atribuir-lhe validade universal. Neste sentido este trabalho 

cumpre a proposta de traçar um paralelo entre as inquietações de uma época, 

manifestas através de uma identidade humana em trânsito, com seus problemas, 

carências e desequilíbrios e a sua representação estética. 

 

 

1.1- A tematização, os espaços e a literatura feminina no contemporâneo 

 

A ficção brasileira contemporânea, segundo Costa Pinto (2010) está 

concentrada no espaço urbano com toda a sua problemática, por isso, este 

ambiente é retratado ora pela realidade vivenciada nas periferias, ora pela condição 

vulnerável do sujeito humano que o habita.  

Beatriz Resende (2008) assevera que a cidade, real ou não, é o local onde 

os conflitos públicos ou particulares penetram nas existências de cada indivíduo e 

interferem no seu comportamento, comprometendo as ações presentes e retirando-

lhes as perspectivas de futuro. Ela também afirma que a metrópole reflete os dois 

lados da vida humana em sociedade, de um lado está a crueldade e a frieza das 

relações humanas e do outro a necessidade cada vez mais intensa de esperança. 

Confirma-se, então que o ambiente urbano tem duplo papel na constituição 

social do indivíduo, ora afetando as interrelações, ora funcionando como opressão 

interior, posto que é habitado por sujeitos fragilizados pelo contexto social. Marcados 
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pela considerável distância entre os anseios e inclinações pessoais e as exigências 

da realidade objetiva, ele é tomado pelo estado de tensão que o afasta da satisfação 

interior. Norbert Elias (1994) enfatiza que individualidade e condicionamento social 

são duas funções diversas, porém complementares na constituição do sujeito social, 

uma vez que envolve as relações de influências recíprocas do convívio entre 

semelhantes que compartilham do mesmo espaço de vida comunitária. 

Nesse sentido, o espaço conturbado das metrópoles tem efeito 

desestruturador, numa espécie de opressão que se manifesta nos níveis social, 

político e ideológico, submetendo cada sujeito a ações de violência ou de limite de 

sua capacidade de expressar-se social e afetivamente. Esse espaço representa o 

locus horribilis onde as vozes humanas são inaudíveis. 

Assim, dentro desse espaço, cada pessoa, motivada pela insaciedade 

interior, cultiva identidades móveis e efêmeras para garantir a sua individualidade no 

complexo mundo pós-moderno, ainda que, para isso, tenha que negar a sua 

interioridade ou desrespeitar os limites que lhe são expostos pelas relações sociais. 

Nesse novo itinerário seguido pela prosa contemporânea, é possível encontrar 

espaços cada vez mais constitutivos das personagens, cujas ações refletem 

conflitos intransponíveis e sentimentos que o dessubjetivam e o impedem de se 

aprovar como pessoa. 

Para Carneiro (2005), o encantamento despertado pelo cinema na primeira 

metade do século XX motivou a literatura à abordagem dos eternos conflitos 

humanos dentro das novas relações de poder estabelecidas pela contextualização 

cultural, permitindo a cada escritor desenvolver um modo particular de expressá-los.  

Assim, numa espécie de nudez de certezas e de modelos, a ficção 

contemporânea abriu as janelas para uma releitura de espaços e temas já familiares 

na literatura, ora reconstruindo-os pela memória individual, ora ironizando-os e 

hibridizando-os pelo olhar misto da cultura globalizada. Por isso, podemos localizar 

nas narrativas de ficção contemporânea, percepções enviesadas sobre, dentre 

outros temas, a subjetividade, a violência, o relato autobiográfico, a vida nos centros 

urbanos, as histórias policiais, a estrangeiridade, as problemáticas das minorias e 

dos excluídos e o cotidiano com seus detalhes aparentemente banais. 

Carneiro (2005) também observa que muitas classificações literárias 

concernentes à temática ainda permanecem, porém são esses novos olhares o seu 

diferencial, além dessa representação de categorias sociais antes suprimidas da 



25 
 

ficção literária. Essa ênfase no modo diferenciado de abordar o mundo abre espaço 

para a literatura de autoria feminina. 

Alain Touraine, no seu livro O mundo das mulheres (2011), afirma que o 

movimento das mulheres ganhou novo enfoque devido às modificações sociais 

ocorridas ao longo dos anos, não estando mais centrado na conquista política, mas 

na expressão de suas exigências interiores e pessoais: a conquista da subjetividade. 

Deste modo, a identidade feminina passou a ser observada não somente como 

recusa da dominação social, mas também, e principalmente, como a garantia do 

reconhecimento das experiências vividas pelo exercício da própria subjetividade 

Essa relação mais aberta entre as mulheres e a literatura é fruto de uma 

conquista histórica que demorou muito para se firmar. A educação de meninos e 

meninas no Brasil Colônia realizava-se em seminários e conventos de modo 

diferenciado. Àqueles ministravam-se leitura e o aprendizado da matemática e a 

estas ensinavam-se músicas, bordados e orações, além do padrão comportamental 

baseado na timidez, recato, silêncio e passividade. 

Com o progresso da ciência e da filosofia no século XIX, o direito feminino 

de ser instruída começa a ser discutido. Em 1870, autoras como Nísia Floresta, Júlia 

Lopes de Almeida e Amália Vaz de Carvalho criticavam as formas de educação 

feminina, mas somente no final do século XIX, quando os direitos políticos foram 

alcançados, a cultura escrita se estendeu ao sexo feminino, podendo-se verificar 

significativas mudanças. Com muita dificuldade, o século XX produziu grande 

avanço na educação das mulheres brasileiras. A luta pelo direito de voto (somente 

alcançado em 1934), pelo acesso à escola pública, à instrução para todas as 

profissões, ao ensino superior, à formação e ao preparo profissionalizante para o 

trabalho fora de casa, e outros, foi outra conquista (BONNICI, 2007). 

O Patriarcalismo, a cultura machista, o analfabetismo e a exclusão da 

mulher de qualquer forma de poder no Brasil Colônia e os resquícios desta cultura 

no período pós-independência promoveram não somente o esquecimento das obras 

femininas como também violentas críticas que aniquilaram a importância literária 

destas, vindo a ser analisadas convenientemente após a Segunda Onda Feminista e 

revisadas e valorizadas por estudos e pesquisas no início do século XX (Idem). 

A literatura produzida por mulheres no Brasil, assim como as vozes de 

outras minorias, foi alvo de discriminações, recebendo o necessário reconhecimento 

somente no final do século XX e, apesar de muitas mulheres terem assumido 
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publicamente a tarefa de expressar-se através da literatura, somente a partir de 

Clarice Lispector se pode notar um sistema de influências literárias que inaugura a 

tradição para a escrita feminina brasileira. Entre as desbravadoras desse universo 

podemos citar Júlia Lopes de Almeida, ainda no século XIX, bem depois Lúcia 

Miguel Pereira, Rachel de Queiroz, Cecília Meireles dentre outras. (BONNICCI, 

2009) 

Ao longo da história, as mulheres tiveram suas produções analisadas com 

base numa hierarquia sociocultural de base sexista, que considerava a capacidade 

intelectual feminina inferior à masculina, por estar o sujeito mulher associado ao 

espaço restrito do lar e às funções da maternidade. Com o tempo, as mulheres, 

motivadas pelas lutas feministas, reagiram contra o fato de a escrita de mulheres ser 

julgada, não pelo seu valor estético de literatura, mas pelas posições 

preconceituosas que marcavam o discurso patriarcal e promoveram a revalorização 

da escrita feminina, criando um novo espaço onde as mulheres puderam refletir uma 

visão própria de si e do mundo, ganhando respeito dentro de um universo quase que 

exclusivamente representado por homens ( BONNICCI e ZOLIN, 2009). 

A geração de 1970 torna-se herdeira das conquistas da Contracultura, 

movimento de origem americana, ocorrido nos anos 60, encabeçado por jovens 

brancos da classe média contra padrões de costumes e valores estabelecidos. Esse 

movimento teve intensa repercussão no Brasil na década de 70, quando o país vivia 

a repressão pela ditadura militar e ganhou força reivindicativa pela igualdade de 

direitos para as minorias (mulheres, negros e homossexuais), com o feminismo; pela 

liberação sexual, pelas modificações na estrutura familiar que era baseada no 

Patriarcalismo; pela flexibilização das hierarquias e autoridades; pelas modificações 

na política e nas questões de proteção ao meio ambiente.  

Segundo Zolin (2009), devido à ruptura com os paradigmas, esta década 

trouxe um novo olhar sobre a experiência da mulher como leitora e escritora, 

precisamente após a publicação da tese de doutorado de Kate Millet nos Estados 

Unidos, em 1970, intitulada Sexual Pollitics. Ao questionar a prática acadêmica 

patriarcal, as mulheres conseguiram a validação de suas experiências como 

expressão no campo intelectual, promovendo a desconstrução dos estereótipos 

sobre o universo feminino e questionando os conceitos de avaliação da obra 

literária. 
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Neste cenário de mudanças, a escrita feminina começa a receber o 

reconhecimento merecido e a ser vista como recurso especial no desvendamento da 

alma feminina. Todavia é nos ano 80 e 90 que se consolida como literatura de 

representação legítima da mulher, destacando a necessidade feminina de 

reconstrução da própria identidade, uma vez que o feminismo se fortalece como 

política de desconstrução das dicotomias que definiam a posição social da mulher 

com base na categoria do sexo.  

Dentro desse espaço, as mulheres confirmam as transformações sociais e 

resgatam uma experiência de mundo própria e ao mesmo tempo múltipla dentro das 

condições sociais de vida. Pellegrini (2008) chama a atenção para o fato de a escrita 

feminina ter assumido ao longo do seu desenvolvimento um caráter mais 

abrangente, não apenas abordando o universo da mulher, mas transformando os 

questionamentos femininos em discussões que envolvem o ser humano em geral, 

tornando-se uma voz coletiva que situa feminino e masculino dentro de uma 

condição sócio-histórica.  

Neste sentido, pode-se verificar que as obras de autoria feminina não 

somente refletem sobre a condição histórica e social da mulher, como também 

deslindam as características das redes de dominação e expõem as problemáticas da 

existência humana. 

A crítica assevera que os discursos articulados pela escrita feminina são 

marcados por sua condição dentro do espaço social, posto haver uma intrínseca 

relação entre o sujeito e sua linguagem. Assim, já que existe uma presumida 

igualdade de direitos sociais, a escrita feminina atual reflete as experiências no 

âmbito das relações globalizadas em que os sujeitos em crise buscam uma 

confirmação da própria identidade.  

Segundo Pellegrini (2008), isto explica porque as escritoras contemporâneas 

escrevem de modo diferente de suas antecessoras, abdicando do tom confessional, 

da revelação dos desejos da alma para se entregar a considerações mais profundas 

sobre temas variados como sexo, dor, morte, quotidiano, história, violência, ainda 

que estejam sob a pressão dos nichos de mercado. 

Apesar de os modos de expressão do feminino terem sofrido todas essas 

mudanças e terem conquistado uma certa igualdade de direitos, nota-se que 

apresenta uma certa peculiaridade, por apresentarem uma certa quantidade de 

símbolos para traduzir a identidade dos gêneros, principalmente o feminino. 
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Zinani (2006) destaca que ao desconstruir a imagem feminina negativa, 

desenhada pelas práticas culturais através da escrita, as mulheres se colocam 

politicamente, codificando o eu feminino por meio de ritos e símbolos que exigem do 

leitor um duplo esforço de interpretação. Ela diz que um dos caminhos de leitura é o 

exame do discurso do narrador e de sua posição ideológica como também das 

personagens femininas, através dos quais se pode perceber os aspectos de sua 

experiência dentro das relações de poder implícitas na narrativa. 

Estabelecendo-se como sujeito produtivo nas relações sociais, a mulher não 

somente ganha espaço como portadora da própria voz, como também assume as 

rédeas das mudanças nas relações sociais do mundo globalizado. 

Essa nova mulher move-se de acordo com os novos parâmetros de 

comportamento e modifica a relação homem/mulher, alterando posições e conceitos 

ideológicos com o intuito de reequacionar os gêneros em conformidade com a nova 

realidade histórica. Dentro de relações mais complexas, o sujeito feminino se 

identifica com a crise histórica dos novos tempos, evidenciando o mesmo desnorteio 

que caracteriza os indivíduos do novo século.  

Neste sentido, as produções ficcionais contemporâneas vislumbram um 

sujeito feminino que se constroi dentro das complicadas relações sociais. Coelho 

(2011) enfatiza que o estudo desse tipo de produção pela crítica literária 

corresponde a uma busca de novos conceitos, de análise de suas formas de 

construção e sua posição ideológica.  

Nota-se, entretanto, que apesar do universo feminino ser hoje enfoque em 

pesquisas acadêmicas, essa escritura ainda ocupa um espaço periférico, postando-

se como invisível em sua qualidade total, como nos confirmam os dados obtidos 

pela pesquisa coordenada pela professora Regina Dalcastagnè, da Universidade de 

Brasília, intitulada Personagens do romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004, 

realizada a partir do segundo semestre de 2003. Analisando publicações feitas pelas 

três maiores editoras do país: Record, Companhia das Letras e Rocco, num corpus 

correspondente a 258 obras referentes à soma dos romances brasileiros do período 

entre 1990 e 2004, a pesquisadora observou que a produção ficcional masculina 

corresponde a três quartos dos autores publicados, o que ainda confirma que a 

literatura – ou, ao menos, o romance – continua a ser uma atividade realizada 

predominantemente pelos homens.  
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Dalcastagnè também analisa essa representação literária em suas bases 

geográficas, confirmando que a maioria de escritores concentra-se nas capitais 

brasileiras de maior desenvolvimento econômico: Rio de Janeiro e São Paulo, 

comprovando que a realidade histórica e cultural pode influenciar no 

desenvolvimento da literatura. A pesquisadora deixa clara a necessidade de validar 

essas vozes autorais que timidamente surgem nos recantos geográficos do país e 

precisam constituir-se representações políticas e sociais que despertam o respeito 

às diferenças e abrem espaços mais amplos para vozes até então silenciadas. Ela 

conclui que o universo de produção literária como qualquer outra forma de 

representação humana não é imparcial, revelando que a invisibilidade e o 

silenciamento de minorias na representação literária também são fruto das relações 

de poder. Foram relações como essas que determinaram, durante muito tempo, a 

exclusão da mulher da tradição literária brasileira.  

Zolin (2009) assevera que, embora a literatura de autoria feminina tenha 

sido, durante muito tempo, colocada como inferior, a nova posição ocupada pela 

mulher graças ao feminismo trouxe maior confiança na capacidade da mulher e 

maior abertura para ocupar cargos que envolvem a crítica literária ou o trabalho 

como literatas ou escritoras. Por esta razão, o Feminismo Crítico, fundamentado no 

pensamento Pós-estruturalista, tenta rever as categorias de análise literária com o 

intuito de lançar um novo olhar sob a produção de autoria feminina, de modo que o 

valor estético das obras possa ser percebido. 

Todas essas modificações relacionadas à expressão feminina através do 

universo da escrita refletem as mudanças na condição social da mulher no mundo, 

por isso suas reivindicações deslocaram-se do social para o universo subjetivo. 

Hoje, elas tentam construir uma nova identidade social, fortemente alicerçada na 

construção de uma individualidade responsável e na vivência dos processos 

subjetivos. A dominação das mulheres, a partir de então, fixa-se no impedimento de 

tais ações. 

Por causa das modificações em sua realidade histórica e social, fez-se 

necessária uma metodologia de abordagem que permitisse uma desconstrução das 

ideologias que sustentavam o Patriarcalismo, surgindo, então, o Feminismo Crítico. 

Propondo uma redescoberta e reavaliação dos textos de autoria feminina sob a ótica 

da mulher, ele promoveu novas possibilidades de análise do texto literário. 
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1.2- Influências do Feminismo Crítico na ficção de autoria feminina e as 

relações de gênero como categoria social 

 

O Feminismo Crítico, surgido em meados de 1970, estabeleceu-se como 

uma vertente de análise literária em que se avalia o objeto de estudo considerando a 

sua relação com o contexto em que está inserido. Neste sentido, a posição da 

mulher em sociedade passou a ser questionada juntamente com os critérios que 

julgavam inferior a sua produção literária. Com base nas lutas por igualdade de 

direitos, empreendidas pelas feministas, muitos historiadores se propuseram a 

revisitar obras de autoria feminina e a reinterpretá-las, numa atitude de 

historicização que se opunha à ideologia da crítica literária tradicional. Essa atitude 

levou ao surgimento de uma tendência literária feminina e à reavaliação de obras 

escrita por mulheres a partir de novos critérios de análise literária (BONNICI e 

ZOLIN, 2009). 

Ao agenciar a revisão crítica de obras de autoria feminina até então 

renegadas, a crítica literária acaba trazendo um duplo benefício, uma vez que, ao 

mesmo tempo em que trazia uma revalorização desses escritos, também enriquecia 

o cânone literário com novas perspectivas de observação, novos sentidos, outras 

construções possíveis e outros modos de expressar o mundo e os seus problemas. 

No Brasil, o Feminismo corresponde aos primórdios da história escrita do 

país, quando a mulher teve maior conscientização dos seus direitos, discutindo as 

relações impostas pelo Patriarcalismo. Essa conscientização levou-as a buscar 

mudanças sociais e intelectuais e a requerer o direito de participar do cânone 

literário, por isso as feministas questionaram a exclusão das produções femininas 

dos textos acadêmicos principais e rejeitaram a forma pela qual as mulheres eram 

representadas nas produções masculinas e mesmo de mulheres. Elas salientavam a 

capacidade que a mulher possuía para se traduzir através da escrita, utilizando uma 

linguagem específica e bem mais autêntica, também reclamavam critérios de crítica 

literária mais justos e abrangentes. Essas reivindicações compeliram a crítica a uma 

nova análise de textos de autoria feminina (diários, cartas, diários de viagem, 

autobiografias, histórias orais e histórias de vida) que foram considerados menores 

até a revisão no cânone na segunda metade do século XX. Durante muito tempo a 

literatura foi vista como um espaço de expressão masculina, porém timidamente as 
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mulheres foram se incluindo nele e assumindo formas de expressão peculiares que 

sofreram mudanças ao longo dos anos (BONNICI, 2007). 

Com o desenvolvimento industrial, as mulheres tiveram acesso a funções 

remuneradas fora do espaço doméstico, porém seus salários eram inferiores aos 

dos homens. Apesar disso, elas passaram a ser consideradas socialmente 

produtivas (sabe-se que, por não haver a troca capitalista, as atividades domésticas 

não eram consideradas como trabalho) e se colocar contra o discurso que 

aprisionava a mulher às funções domésticas (BONNICI e ZOLIN, 2009). 

É inegável que o Feminismo trouxe intensas conquistas para a condição das 

mulheres em diversos países pelas suas ações contra a discriminação e a 

desigualdade social e embora ainda persistam certos problemas como a violência, 

pode-se dizer que houve um substancial avanço nas relações de gênero. 

Consequentemente, o Feminismo contemporâneo não mais se configura como 

movimento de conquistas sociais, porém como uma reconstrução cultural da imagem 

feminina. Assim, dentro de uma nova realidade sócio-histórica, as mulheres 

propõem a visibilidade da mulher como construtora de um individualismo 

responsável, fundamentado na sua identidade social, nas experiências do corpo e 

na vivência da subjetividade humana, numa relação consciente consigo mesma e 

com os outros. Sendo assim, as suas produções literárias passam a abordar o ser 

humano em geral, visto sob uma nova forma de dominação social: marcado pelo 

consumismo exacerbado e o individualismo que o torna cada vez mais vulnerável às 

pressões sociais (TOURAINE, 2011). 

Confirmando a tão sonhada liberdade que as fez se apropriarem da literatura 

como forma de representação legítima dos anseios e da experiência da mulher 

assim como de reconstrução da realidade, as feministas inseridas no contexto do 

pós-modernismo e do pós-estruturalismo ocupam-se de ficções literárias voltadas 

para as relações de poder e astuciosamente costuram discursos capazes de 

construir trilhas que revelam a subjetividade feminina. 

Para Dalcastagnè (2010), essa subjetividade é representada sutilmente na 

produção literária através de problemáticas do universo feminino, abordadas através 

da mescla de realismos e fantasias, dramas psicológicos, lutas e configurações de 

preconceitos dentro das modificações sócio-históricas. Quanto à sexualidade, 

verificam-se certas minúcias eróticas que talvez sejam justificadas pelo desejo de 

ruptura com os tabus impostos ao discurso feminino  
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Dalcastagnè ainda enfatiza que o movimento de luta empreendido pelas 

mulheres potencializa-se quando estas se tornam figuras centrais da própria 

narrativa, desembrulhando-se para mostrar toda a sua capacidade afetiva e 

cognitiva, como sujeitos escritores que legitimamente se definem em toda a sua 

subjetividade, independentes dos valores e códigos sociais conferidos pelas 

relações de poder. Em cada narrativa de autoria feminina, deve-se observar a 

condição da mulher como multíplice, pois a sua trajetória sócio- histórica envolve 

impedimentos, anseios e imposições sociais e a sua constituição de sujeito implica 

conflitos e rupturas com as estruturas de dominação que a sufoca. 

Comprova-se, portanto, que parte das marcas da trajetória social das 

mulheres ainda persiste e que as transformações que ocorrem no trajeto de 

construção de sua identidade social implicam conflitos e enfrentamento de relações 

de poder. Desta forma, a literatura evidencia um sujeito sempre em construção, 

analisado dentro de uma situação determinada e de um espaço próprio e simbólico. 

Já que possui sujeitos cada vez mais intricados como objeto de estudo, a 

literatura contemporânea evidencia a categoria mulher como uma posição política, e 

consequentemente identitária, abraçada por indivíduos situados (social, cultural, 

geográfico, econômico, sexualmente etc) a partir da qual o mundo pode ser descrito 

e analisado (LEAL, 2010). Portanto, os indivíduos se estabelecem através dos 

processos de identificação ou de diferença, por evidenciar o desejo do respeito à 

alteridade e por apresentar necessidades reais e psicológicas inerentes a qualquer 

ser humano 

Tomando como base a afirmação de Judith Buttler (2010, p.29) de que todo 

indivíduo é deslocado “pelas posições históricas ou antropológicas que 

compreendem o gênero como relação entre sujeitos socialmente constituídos, em 

contextos especificáveis”, assevera-se que não se pode estabelecer diferença sem 

considerar o outro elemento sócio-historicamente situado e que a identidade de 

homens e mulheres é um processo que se institui dentro de espaços e tempos 

determinados. 

Como a identidade é uma “convenção socialmente necessária” (p.13), como 

afirma Benedetto Vecchi (in BAUMAN, 2005), envolve atos e linguagens de seres 

que contribuem mutuamente para uma existência comum. E nessa interação de 

gêneros são estabelecidos padrões de comportamento, geralmente desagregadores 

porque perpassados por estereótipos sobre gênero, classe, raça e etnia. Deste 
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modo, postando-se a literatura como mimese do real, deve-se observar no percurso 

de sua trama a posição ideológica assumida por seus personagens dentro da 

realidade sócio-histórica em que se inserem. 

Lauretis (1994) apresenta as categorias de masculino e feminino como 

sujeitos que se completam e se opõem, assumindo significações simbólicas e 

posições hierárquicas de acordo com os padrões da cultura. Para ela, as 

representações de gênero correspondem às posições sociais assumidas pelos 

indivíduos como diferenciais, e construídas a partir das relações políticas, 

econômicas e ideológicas vivenciadas em sociedade. Logo, as relações entre sexo e 

gênero revelam as desigualdades históricas entre categorias sociais que se 

materializam nos discursos, normas e modelos criados pelas estruturas de 

dominação. As ideologias que sustentam as estruturas, por sua vez, determinam a 

práxis humanas, tanto no que se refere ao acesso ao conhecimento e atividades de 

produção social e intelectual, quanto ao controle da expressão da afetividade.  

Tanto na realidade objetiva quanto na ficção, os papeis sociais e a condição 

geral das mulheres foram baseados em pressupostos e valores de uma moralidade 

ética de origem patriarcal (ZINANI, 2006). E embora essas concepções estejam se 

modificando no decorrer dos tempos, as mulheres ainda sofrem os efeitos da 

negação da subjetividade e cidadania presentes em sua história durante tantos 

anos. 

A própria modernização ocidental acentuou a diferença econômica, social 

política e intelectual. As classes menos favorecidas, composta por mulheres, 

trabalhadores, assalariados e colonizados sendo consideradas durante muito tempo 

inferiores, foram elementos centrais de conflitos em busca do reconhecimento de 

seus direitos dentro da história. Neste cenário, os movimentos feministas tiveram 

relevante papel como luta social, conseguindo não só extirpar as discriminações de 

que as mulheres eram vítimas como garantir igualdade de direitos através do 

questionamento das bases da cultura de dominação que inferiorizava certas 

categorias sociais (TOURAINE, 2011). 

Dentro dessa relação histórica e social Luce Irigaray, retomando a ideia de 

Beauvoir de que a condição feminina é marcada pela ideia de um Outro, estranho e 

determinado pela visão sexista, que ressalta a superioridade masculina, apresenta a 

mulher como uma condição cultural abstrata e simbólica dentro do Patriarcalismo, 

pois nele é vista sempre com postura passiva e submissa, refletindo e refratando a 
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imagem do homem. Oprimida pela estruturação do poder masculino, a mulher era 

obrigada a limitar suas atividades ao espaço doméstico e os seus anseios deveriam 

se restringir à maternidade, aniquilando a sua capacidade intelectual em prol da 

manutenção de um modelo considerado superior. Ao serem politicamente 

despertadas, as mulheres empreenderam a luta contra a opressão através do 

movimento feminista que, atravessando todo o século XX, impulsionou as lutas das 

massas oprimidas, resultando em importantes vitórias jurídicas e morais, havendo 

uma considerável transformação na consciência e na realidade social das mulheres 

(BONNICI, 2007). 

No universo cultural, esse “outro”, estranho à normalidade acadêmica ou 

literária, foi excluído e somente com grande esforço pode adentrar o mundo 

acadêmico, aproveitando as poucas oportunidades e frestas da cultura, abertas pelo 

conhecimento básico de leitura e escrita que recebia em conventos (LOBO, 2013). 

Essa exclusão levou diversas mulheres durante muito tempo a engavetarem seus 

escritos ou a sufocarem seus talentos. 

Zolin (2005) explica que, por estarem as relações de gênero perpassadas 

pelas forças de poder, os discursos empreendidos pelos enunciadores literários 

apresentam-se carregados das ideologias sócio-históricas vigentes na época da sua 

produção, por conseguinte é imprescindível que se  desconstruam essas ideologias 

do discurso, intentando fugir ao seu caráter de discriminação e buscando as marcas 

de construção sociocultural das categorias de gênero que se evidenciam em cada 

produção. Para tal empreitada, a Teoria de Crítica literária Feminista se constitui em 

ferramenta indispensável. 

Adotando uma forma de expressão original e peculiar, as mulheres 

assumem a função de representar esses mundos histórico-sociais constituídos e 

mostrar as imagens ambíguas que se apresentam nas construções sociais de 

muitos escritores. Atribuindo, portanto, novos significados ao discurso sobre a 

mulher, elas se apropriam da escrita como forma de expressão individual e social 

(IGA, 2011).  

Sempre vulnerável às relações estabelecidas em sociedade, a mulher ora é 

vítima da violência sexual e da cultura de beleza veiculada pela mídia, ora de 

projeções masculinas, das próprias fantasias e até mesmo dos padrões de 

comportamento que limitam a sua expressão (TOURAINE, 2011). Por isso, as pós-

feministas, usufruindo as conquistas sociais da luta feminista, procuram construir 
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uma nova identidade cultural através da valorização da experiência humana e a 

afirmação da subjetividade feminina. Esses novos ideais proporcionaram o 

surgimento de uma produção ficcional onde os valores e pontos de vista da mulher 

são desembrulhados numa rica e simbólica codificação de experiências e com 

temáticas cada vez mais abrangentes  

Com formas cada vez mais diversas de expressão, a arte atual é 

caracterizada pela necessidade de investigação histórica e ideológica do discurso 

que a compõe. Fugindo das formas tradicionais de narração, os textos ficcionais 

acabam exigindo do leitor um maior envolvimento no sentido de investigar os seus 

significados através das referências sociais e históricas recontextualizadas 

(HUTCHEON, 1991). Deste modo, as narrativas assumiram novas e variadas 

estruturas, não contendo um único caminho de análise dos conflitos abordados. Os 

enredos, por sua vez, são contados através de fragmentos que exigem maior 

esforço do leitor para interpretá-los, o que transforma o trabalho do leitor num 

esforço tão importante quanto o da produção literária. 

Essas narrativas atuais elegem como figura central o sujeito contemporâneo 

e associam os problemas sociais a sua dimensão individual e íntima, reforçando a 

posição do indivíduo que angustiado, esvaziado e solitário vive as tensões 

provocadas pelo contexto social e histórico de sua existência (SCHOLLHAMMER, 

2011). Como o sujeito humano é socialmente construído, as problemáticas 

relacionadas à sua vida cotidiana passaram a ser vistas como sociais, uma vez que 

envolvem relações com outros sujeitos e com o espaço de vivência. Assim, os 

conflitos social e historicamente localizados passaram a enfatizar a condição 

assumida pelo sujeito em relação aos fatores culturais que lhe são externos. 

Consoante Jameson (2006), as expressões culturais do capitalismo tardio 

abandonam as grandes temáticas do tempo e da temporalidade e privilegiam as 

categorias de espaço, explorando temáticas relacionadas à vida cotidiana, às 

experiências psíquicas e às formas culturais de expressão.  

Observa-se, portanto, que o advento da pós-modernidade promoveu 

grandes experimentações no campo da linguagem e divorciou o escritor das grandes 

temáticas da humanidade, impulsionando-o a se concentrar nos dilemas particulares 

de sujeitos despedaçados pela ausência de paradigmas e valores existenciais, 

marcados pela solidão e pelo vazio de infindáveis experimentações.  
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1.3- A crise de identidade contemporânea e os percursos da subjetividade na 

literatura 

 

O período correspondente a Pós-modernidade trouxe consigo o 

aprofundamento de modificações já ocorridas na Modernidade. Esta, segundo 

Marshall Berman, dividiu-se em três períodos de abrangência em que foi possível 

questionar as modificações sociais e humanas trazidas pela industrialização e pelo 

capitalismo. Análogo ao progresso técnico que alienou e explorou os sujeitos 

humanos, destituindo-os de padrões de conduta e do senso de coletividade, 

desenvolveu-se um novo tipo de indivíduo, paradoxal, niilista e fragmentado, volátil, 

marcado pela sensação de perda da subjetividade e pelo insaciável desejo de 

vivenciar as possibilidades ofertadas pelo capitalismo. Essas forças contraditórias o 

definem como um: 

 

ser ao mesmo tempo revolucionário e conservador: aberto a novas 
possibilidades de experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo niilista a 
qual tantas aventuras modernas conduzem, na expectativa de criar e 
conservar algo real, ainda quando tudo em volta se desfaz (BERMAN, 1986, 
p. 14). 
 

Desta forma o desencontro entre os ideais de vida social e os modos de 

produção capitalista favoreceu a perda de satisfação pessoal e a necessidade de 

novas e variadas identidades que pudessem realizar a tão enfatizada liberdade. 

Como se vivenciava a nova condição econômica, social, cultural e estética 

do capitalismo multinacional, propunha-se uma ruptura com os códigos morais 

ensinados pelas gerações anteriores. Essa ausência de paradigmas para o 

comportamento humano acarretou uma crise que marcou o surgimento do que 

chamamos de Pós-modernidade. 

Sem as âncoras que lhe forneciam a sustentabilidade, o sujeito perdeu o 

equilíbrio que lhe era garantido pelas estruturas sociais e pela tradição (HALL, 

2006), o que lhe possibilitou inserir-se num mundo de grandes incertezas e vazios. 

Guiados por essas incertezas, os indivíduos rompem com quaisquer vínculos 

afetivos ou com identidades fixas, assumindo uma postura anticonservadora e 

sempre inconformada com a realidade vivida. Acumulam-se necessidades e 

anseios, sempre renovados, negligenciando-se a vivência real e legítima da 

subjetividade. 
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Jameson afirma que o Pós-modernismo é, na verdade, a intensificação das 

tendências modernas, acarretadas pelos novos tipos de consumo, a obsolescência 

planejada, a rapidez das mudanças provocadas pelo desenvolvimento das cidades e 

a expansão do desenvolvimento da cultura da imagem. Para ele: 

 
[...] o pós-modernismo é um pouco mais do que mais um estágio do próprio 
modernismo, de fato, é possível admitir que todas as características do pós-
modernismo podem ser detectadas, já plenamente desenvolvidas no alto 
modernismo que o precedeu (JAMESON, 1997, p.30). 
 

Deste modo, as necessidades e problemas evidenciados pela Modernidade 

se agravam e se avolumam dentro da realidade própria do capitalismo e as mais 

significativas mudanças sociais já ocorridas a partir da década de 60, quando as 

relações, marcadas pela lógica mercantilista foram balizadas pela corrida pela 

sobrevivência material e intelectual do indivíduo e pela ampliação do consumo de 

massa que suscitou grande desorientação ao sujeito. Bombardeado, então, por 

grande número de informações e serviços, ele acaba se distanciando dos problemas 

sociais e humanos e fecha-se num individualismo narcisista, conformista, passivo e 

sem esperança. 

Todas essas transformações carimbam a vida particular de um exacerbado 

amor à imagem, dessubstancializada e cheia de fingimento, levando o sujeito a 

alimentar uma relação de si para si e expor-se nos meios eletrônicos. 

O indivíduo passa a ser fruto de hibridismos culturais e da incompatibilidade 

entre os anseios individuais e as aceleradas mudanças sócio-históricas, despedindo-

se de uma singularidade que o diferenciava no contexto cultural e seguindo 

modismos e tendências, inclusive na expressão de emoções particulares.  

Esse sujeito social não mais sente empatia pelos problemas alheios, 

fechando-se nos próprios anseios e conflitos, por isso ao figurar como objeto de 

representação literária é desprovido de heroísmo, solitário e problemático. Esse 

momento histórico pelo qual passa o ser humano é anunciado por Jameson (2006) 

como o período da “morte do sujeito”. 

Com as identidades em colapso e impulsionados pela ideologia do consumo, 

os homens fixaram suas expectativas no tempo presente, nas práticas diárias. 

Assim, os ideais de amor romântico sofreram grandes alterações, principalmente 

devido à emancipação feminina. A relação afetiva, portanto, assumiu o caráter de 
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"sexualidade plástica"1, onde o sexo foi desvinculado da relação de poder e 

enfatizado pela satisfação mútua dos parceiros. Já desprovida, portanto, de 

obrigações, a relação íntima perdeu a durabilidade, podendo ser finalizada por 

qualquer um dos envolvidos em qualquer momento, se este não se sentir 

beneficiado (GIDDENS, 1993) 

 Sem esses laços culturais que incumbiam o sujeito de assegurar a 

estabilidade da união entre os parceiros, o relacionamento íntimo assumiu o caráter 

de mercadoria, consumida de acordo com o desejo e a necessidade do cliente. 

Assim, desprovendo-se do afeto que humaniza a relação sexual, o exercício da 

sexualidade transformou-se numa inflamação de impulsos que objetifica 

mutuamente os sujeitos envolvidos, como afirma Bauman (2004, p.98): "Todos 

estamos dentro e no mercado de consumo, ao mesmo tempo clientes e 

mercadorias”. Nessa relação coisificada, as pessoas apresentam-se úteis enquanto 

dispostas a suprir a necessidade imediata do outro e quando isto não ocorre, elas 

são descartadas. Ao mesmo tempo, o medo de ser descartado pelo parceiro 

impulsionou os casais a uma série de malabarismos sexuais (Idem). 

Essa intensa ênfase do ego, a coisificação do corpo, a mecanização do sexo 

ao invés de apaziguar o espírito humano, teve uma ação esvaziadora sobre este, 

impondo-lhe cada vez mais inseguranças, ansiedades, depressão e angústia pela 

condição de elemento substituível que adotou. Interiormente afligido, sua reação foi 

anestesiar-se diante das dificuldades afetivas para não sucumbir ao sofrimento. 

Numa postura cada vez mais solitária, porque distante de sua interioridade, 

os indivíduos adotam um modo próprio de vivenciar as emoções, fugindo sempre de 

relacionamentos duradouros. Portanto, embora se vivencie mais a sexualidade, o 

envolvimento subjetivo entre as pessoas tornou-se cada vez mais raro, cedendo 

lugar a um processo de analgesia da capacidade de entrega no relacionamento 

amoroso e apagamento das fronteiras entre o ético e o permissivo. Lipovetsky 

(1996, p.77) confirma-nos que: 

 

quanto mais a cidade desenvolve possibilidades de encontro, mais sós se 
sentem os indivíduos; mais livres, as relações se tornam emancipadas das 

                                                           
1 Sexualidade plástica - segundo Giddens é o exercício da sexualidade, desvinculada da necessidade de 

reprodução. Ela promoveu a busca do prazer sexual, antes negado às mulheres. 
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velhas sujeições, mais rara é a possibilidade de encontrar uma relação 
intensa. Em toda parte encontramos a solidão, o vazio, a dificuldade de 
sentir. 
 

Essa "dificuldade de sentir", apresentada por Lipovetsky, tornou-se uma das 

maiores causas de desajustes nas relações humanas, por conseguinte, um dos 

maiores desejos dos indivíduos é unir as liberdades do novo século às 

subjetividades próprias da essência humana. Nota-se que, apesar de todas as 

modificações ocorridas nas relações amorosas atuais, ainda há no imaginário 

humano um mito de amor-romântico que impulsiona a procura da realização afetiva 

e que este é a gênese de muitas das frustrações do relacionamento.  

Le Breton (2007) afirma que o grande afastamento entre os desejos do 

corpo e as necessidades da alma ganhou ênfase a partir da "revolução sexual" 

iniciada nos anos 60, quando a crise de legitimidade das relações entre as pessoas 

promoveu uma associação entre o ser e o corpo, que se constitui o símbolo de suas 

relações com o mundo. O corpo liberado passou a carregar as marcas de cada ator 

social. Assim, podemos afirmar que o corpo assume a função de porta-voz dos 

anseios interiores do indivíduo e instrumento de negociação nas relações com o 

outro, com as normas e valores da sociedade. Nesse sentido, ele possui uma 

linguagem dentro da cultura contemporânea, oferecendo-se como um instrumento 

de discussão sobre conflitos, aspirações e ambivalências, quando representado 

pelas artes, principalmente, a literatura  

Nessa complexa relação corpo-mundo, percebe-se que a intensa 

disponibilidade de experiências amorosas plantou no indivíduo a ideia de que o amor 

é uma habilidade aperfeiçoada pelo seu frequente exercício. Por conseguinte, 

atendendo as ideologias do capitalismo, as relações afetivas do sujeito 

contemporâneo tornaram-se experimentos quantificáveis, descartáveis, experiências 

cada vez mais enganosas e frustrantes, como nos afirma Bauman: 

 
E assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto 
pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, 
resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, 
garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender 
a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que deseja ardentemente 
que seja verdadeira) de construir a “experiência amorosa” `a semelhança de 
outras mercadorias, que fascinam, seduzem, exibindo todas as 
características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e 
resultados sem esforço. (BAUMAN, 2004, p. 21-22).  
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Assim, ao deixar pelo caminho os esforços que nos ligavam aos caminhos 

das relações genuínas, perdemo-nos no infinito das relações de troca mercantilista, 

nas quais podemos sempre ser seduzidos por algo novo e mais atraente e induzidos 

a acreditar que a mesma facilidade comercial pode ocorrer com os relacionamentos, 

lançamo-nos a uma corrida desenfreada pelo consumo, enveredando por um 

caminho sem volta de múltiplas identidades, nenhuma satisfatória e todas marcadas 

pela ansiedade e pelo medo. 

A professora Cláudia Bonfim, pesquisadora da Universidade Dom Bosco, em 

Cornélio Procópio, no Paraná, em entrevista sobre Subjetividade Pós-moderna 

(2012), evidencia o fato de o ser e o sentir estarem em declínio nas sociedades 

capitalistas, uma vez que nestas a sobreposição do ter sobre o ser faz com que as 

sensações ocupem o lugar dos sentimentos. Ela afirma que a sociedade 

contemporânea instiga os indivíduos à prática do sexo descartável, virtual ou real, 

desprovido dos vínculos afetivos que o humanizam, enfatizando-se um prazer 

intenso e imediato relacionado ao esvaziamento da necessidade física. Deste modo, 

o que se propõe é a coisificação do corpo, transformado em objeto de 

experimentações infindáveis. 

Em suma, a partir das palavras da professora, pode-se dizer que, como o 

ser humano possui uma materialidade biológica e uma capacidade metafísica, o 

sexo praticado sem percepção da individualidade dos sujeitos envolvidos não 

promove o envolvimento necessário à satisfação íntima. Portanto, na pós-

modernidade juntamente com a diversidade de sensações que aumentaram o prazer 

físico vieram as novas expectativas interiores que tornaram os anseios  humanos 

irrealizáveis. 

Neste sentido, a sexualidade é um elemento biológico que exige uma 

significação social e existencial e tem a capacidade de desassossegar o indivíduo, 

inspirá-lo à ação e açular seus anseios, revelando as profundezas da psiquê e 

invocando as bases da sua subjetividade. Desta maneira, por representar a soma 

das sensações do corpo com a condição interna do indivíduo, a relação afetiva é a 

única forma de humanizar o exercício da sexualidade e torná-la mais próxima do 

preenchimento dos anseios que normalmente se interligam à realização sexual. 

É inegável, portanto, que a procura infinita de satisfação instantânea na 

relação sexual tornou o prazer tão efêmero quanto a novidade do objeto de desejo e 

a necessidade de realização sensível e humana da afetividade tão constante quanto 
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o percurso angustioso das relações interpessoais. Neste sentido, o afeto, elemento 

refletor do equilíbrio humano em relação à alteridade do outro, transformou-se na 

tragédia particular dos sujeitos em crise. 

Divididos entre o gozo que o corpo podia lhes proporcionar e o  desejoso do 

envolvimento afetivo, os indivíduos passaram a sentir um intransponível abismo 

entre a sua interioridade e o espaço externo, social, representado pelo outro, 

acarretando constrangimento, crise de identidade, pensamentos e emoções 

contraditórios. Esse conflito permanente entre o eu e o mundo, o ser e o sentir 

determina o drama da modernidade tardia, gerando as identidades voláteis sobre as 

quais nos fala Bauman: “as identidades ganharam livre curso e agora cabe a cada 

um, homem ou mulher, capturá-las em pleno voo, usando os seus próprios recursos 

e ferramentas” (2005, p.33) 

A geração pós-industrial definida como sociedade de consumo, das mídias, 

da informação, eletrônica ou high-tech perdeu as âncoras dos grandes paradigmas, 

o que lhe garantiu a descrença no futuro e um mar de incertezas no presente e, à 

medida que todas as relações assumiam as feições capitalistas de consumo e de 

troca, os sujeitos humanos, dominados por suas ansiedades, refreavam as 

expressões de sentimentos e emoções, havendo um “esmaecimento do afeto” 

(JAMESON, 2006).  

Essa ruptura dos grandes paradigmas retirou dos sujeitos as bases do seu 

comportamento, acarretando fortes tensões sociais. Descentrado e abalado pelas 

incertezas, o indivíduo foi tomado pelo individualismo egocêntrico e pelo narcisismo 

e entregou-se ao culto à imagem, mergulhando nas próprias carências. 

Na busca de afetos menos traumáticos e mais livres, os indivíduos da era 

pós-moderna abstiveram-se de compromissos mais duradouros. Todavia, como 

afirma Sigush, tanto os relacionamentos matrimoniais quanto o amor livre foram 

revestidos de uma enganosa satisfação e a ênfase na frequência das relações 

sexuais substituiu a necessidade do prazer pleno, ficando o verdadeiro usufruto da 

sensualidade cada vez mais distante. Tudo isto produziu em cada pessoa envolvida 

ansiedades cada vez mais acentuadas, frustrações, fobias, fingimentos, solidão, 

insaciedade, dentre outros sentimentos que marcam os caminhos diversos e sem 

destino da experimentação sexual. (SIGUSH apud BAUMAN, 2004). 

Com efeito, a pós-modernidade projetou sobre a subjetividade humana as 

decorrências da cultura de consumo, supervalorizando a imagem e o prazer 
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masoquista. Assim, o corpo, visto como elemento social de realização da libido 

passou a ser fonte de impulsos eróticos e transformou-se em elemento de intensa 

preocupação pela exigência do físico perfeito. A visão narcísica do corpo surgiu, 

pois, como fruto da desintegração da vida coletiva e confisco da subjetividade, 

corrompendo os laços humanos e deixando lugar apenas para o gozo. Por esta 

razão a sexualidade tornou-se preocupação evidente na história da humanidade, 

relacionando-se sempre à vida do corpo e às relações sociais.. 

A sexualidade hoje possui uma abertura tão intensa que favoreceu o seu 

enclausuramento no interior de uma procura frustrante de autoidentidade e, na 

maioria das vezes, carrega a função de preencher os vazios da subjetividade, 

deixados pela busca frustrada do envolvimento autêntico entre as pessoas.  

Giddens (1993) ressalta que ela é uma “elaboração social que opera dentro 

dos campos de poder e não simplesmente como um conjunto de estímulos 

biológicos” (p.33). Como se pode perceber, a sexualidade envolve diversas 

dimensões do humano, podendo interferir na vivência social do sujeito e, de certa 

forma, invade os espaços públicos, por indicar uma relação entre os gêneros, 

trazendo-lhes consequências sociais.  

Mary Del Priore, em seu livro História do amor no Brasil (2006), afirma que 

as mulheres em toda a sua história buscavam o encontro do seu mundo interior com 

o exterior, posto que elas não eram amadas, a não ser fisicamente e com o objetivo 

de procriar. A liberação sexual propunha, portanto, o sentir que representava muito 

mais que uma relação sexual. Entretanto, percebe-se que as modificações sociais 

ocorridas, apesar de terem melhorado a condição do feminino, não trouxeram a tão 

almejada realização subjetiva.Talvez isto ocorra porque, dentro de uma realidade 

cada vez mais exigente e competitiva, o universo feminino tornou-se mais complexo. 

E, não mais necessitando lutar contra a negação dos seus direitos sociais, a mulher 

luta pela sua capacidade de gerir a própria liberdade que envolve a responsabilidade 

com o corpo, com a sexualidade e com a capacidade criadora. 

Para Hall, o sujeito sociológico que possuía uma identidade capaz de 

estabelecer a interação entre o mundo social e as aspirações individuais entrou em 

crise, porque as aceleradas mudanças nos lugares da cultura produziram 

identidades sociais cada vez mais adversas da subjetividade que o constitui (HALL, 

2006). 
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Verifica-se, portanto, que nessa nova configuração social, os indivíduos 

estão cada vez mais instáveis e superficiais, apegando-se a ações, sensações e 

desejos imediatos sem cogitações mais intensas e demoradas. Desprovidos, pois da 

perspectiva de futuro, eles se entregam a projetos de retorno imediato e curta 

duração. 

No contexto brasileiro de produção literária, várias são as perspectivas de 

abordagem deste sujeito que pode aparecer ao atento leitor como dominado pelos 

instintos, brutalizado pelo meio, alienado ou imerso na vagabundagem pós-moderna. 

Assim, na tentativa de retratar esse novo homem, as narrativas literárias passaram a 

valorizar mais o estético do que o ético numa experimentação infindável, onde não 

os personagens, todavia a universalidade do seu drama, é retratado. E, na maioria 

das vezes, encontramos no ato de produção ficcional o sujeito coincidente ao das 

sociedades globalizadas: um ser humano manipulado pela mídia e arrastado pela 

frustração, cético e insensível ao outro, que não mais se reconhece, vivendo na 

eterna busca do eu perdido, esvaziado, fracassado e em impasse existencial e 

metafísico. 

Para Franconi (1997), a experiência erótica é retratada pelos autores pós-

modernos como fonte infinita de prazer, mas que inaugura um estado de 

incomunicabilidade entre o exterior e o interior humano pela vivência do efêmero: 

prazer físico, sem a presença do eterno: a sensibilidade interior, gerando angústias 

motivadoras de contínuas buscas. Atentando para essas considerações, chega-se à 

constatação de que a ênfase no prazer individual promoveu o surgimento de 

modelos de relações baseadas no modo narcísico de subjetivação no qual não há 

espaço para a percepção do outro e as novas configurações sociais aumentaram as 

"necessidades" do sujeito, resultando sempre numa incomunicabilidade entre o 

exterior/interior. Assim, na tentativa de compreender os próprios desejos, o indivíduo 

investe toda a sua energia psíquica no exercício do sexo, porém seus anseios 

continuam irrealizados.  

Coelho, no seu estudo O erotismo na literatura feminina do início do século 

XX- da submissão ao desafio do cânone (s/d), ressalta que os relacionamentos 

atuais aboliram o amor como valor existencial e impuseram o sexo como usufruto 

efêmero do presente. Ela enfatiza que a sexofilia (sexo praticado com parceiros 

variados, de qualquer modo e sem planejamento) é um dos hábitos da 

contemporaneidade em oposição ao interdito do sexo contra o qual lutaram as 
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feministas. Portanto, podemos dizer que o erotismo que hoje marca a literatura nada 

mais é que a expressão de mudanças sociais ocorridas ou a ruptura com os grandes 

paradigmas que amputaram a transcendência e favoreceram às sensações dos 

gozos carnais. 

Ítalo Calvino, em seu estudo intitulado Sobre o erotismo na literatura (s/d), 

diz que escrever sobre sexo é tarefa complicada, mas que no século em que 

vivemos, os escritores ora escrevem sobre ele, atribuindo-lhe valores místicos 

(paraíso) ora o descrevem como inferno das relações, desprovendo-o de toda carga 

emotiva. 

Com base nas considerações feitas pelos críticos da literatura 

contemporânea aqui mencionados ressaltamos o fato desse sujeito, constantemente 

à procura do sentido da existência pela construção da subjetividade, espaço íntimo 

de encontros consigo mesmo e com o mundo externo ser objeto cada vez mais 

enfatizado na representação estética, onde todas essas transformações sociais se 

refletem e se diluem .  

Candido (2006) afirma que a análise do objeto estético deve ser realizada 

em consonância com os fatores sociais, posto que todo escritor mantém certo tipo 

de relação com o contexto no qual está inserido e este de certa forma acaba se 

refletindo na estrutura da produção ficcional. Portanto o elemento social torna-se 

parte interna da obra literária e o seu conhecimento é indispensável a sua 

compreensão: "o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como 

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

estrutura, tornando-se, portanto, interno (Idem, p.14). 

As percepções do mundo objetivo, manipuladas pela habilidade do artista, 

transformam-se num objeto estético capaz de suscitar reflexões acerca da condição 

humana. Assim ao abordar a vivência social e afetiva dos personagens na obra, o 

escritor usa a realidade social como matéria da sua criação, porém a modifica, 

conforme a dimensão que pretende dar ao drama vivenciado pela personagem.  

Para Cândido, a obra literária é fruto do ajuste perfeito de três elementos: a 

realidade social, a técnica ou o trabalho do artista e a gratuidade que é capacidade 

de criar evidenciada pelo escritor: 

 

A arte e, portanto, a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por 
meio de uma estilização formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para 
as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de 
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vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação 
técnica, indispensável à sua configuração, e implicando uma atitude de 
gratuidade. Gratuidade tanto do criador, no momento de conceber e 
executar, quanto do receptor, no momento de sentir e apreciar. (Idem, p.63) 

 

Neste sentido a ação do artista tem caráter definidor da obra e esta em sua 

estrutura assinala os fatores sócio-culturais que constituem o estado de ser das 

personagens ou determinam os seus conflitos. Representando seres humanos, as 

personagens se movimentam dentro de uma realidade própria, onde os valores e as 

ideologias sociais estão presentes. Na obra literária, encontramos, portanto, seres 

que nos fazem refletir sobre a condição do homem e dos seus limites. Sobre isto 

afirma Rosenfeld: 

 
a grande obra-de-arte literária (ficcional) é o lugar em que nos defrontamos 
com seres humanos de contornos definidos e definitivos, em ampla medida 
transparentes, vivendo situações exemplares de um modo exemplar 
(exemplar também no sentido negativo). Como seres humanos encontram-
se integrados num denso tecido de valores de ordem cognoscitiva, religiosa, 
moral, político-social e tomam determinadas atitudes em face desses 
valores (2007, p.45). 

 

O produto estético surge como uma representação da realidade, 

transformada pela sensibilidade do artista, que distanciando-se do real lhe imprime 

novos significados graças à imaginação criadora e, através desse reflexo singular do 

mundo, transforma-o num instrumento de comunicação com o mundo. 

A criação literária, conforme Cândido (1989) pressupõe certa liberdade que a 

constitui um valor em si mesma, todavia por estabelecer uma mediação 

comunicativa, interage com os fenômenos sociais que se tornam matéria do ato 

criador. Assim, neste contexto de transformações intensas referentes não só à 

sociedade como ao próprio homem, indaga-se de que forma se pode representar 

através do universo de produção literária esse mundo mutante e desconfortável ou 

como traduzir a identidade humana se não há mais um único caminho a seguir. 

Após avaliarmos as diversas possibilidades de expressão que a narrativa 

pode assumir e verificarmos que o drama do homem deslocado e perdido em busca 

de uma identidade ou de uma expressão subjetiva coerente constitui-se num 

elemento constante de representação da literatura, este trabalho se propõe a 

apresentar dentro das produções literárias do feminino na Paraíba, o universo 

ficcional da paraibana Marília Arnaud e, no capítulo seguinte, analisar quatro 

narrativas de O livro dos Afetos (2005), produção imersa nesse contexto. Nele 
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podemos verificar os desencontros afetivos de homens e mulheres através de um 

itinerário de poesia em prosa sobre o ato de existir ou de manter-se vivo diante das 

diversas mortes que se avizinham às relações humanas da pós-modernidade. 

Com uma ficção bem articulada, sensível e plurissignificativa, ela analisa a 

difícil vivência afetiva com seus experimentos, suas angústias, suas lacunas. Os 

afetos, ora perpassados pela traição ora pelo estranhamento do indivíduo aos 

códigos sociais, à alteridade do companheiro ou à realidade objetiva, fazem aflorar 

as reações mais inesperadas, promovendo o homicídio, o alheamento, o abuso 

sexual, a errância afetiva, o conformismo, o desalento, salientando a contradição 

eu/outro no filtro da necessidade mais íntima de qualquer ser humano: amar e ser 

amado, expressando-se na sua diferença.  

Nesta obra, cada personagem está à deriva, ou seja, sem controle sobre 

suas ações, sendo arrastados pelo modismo contemporâneo da vivência 

desordenada do gozo físico, porém tomado pela angustiosa certeza de ter perdido o 

caminho da felicidade individual que é perpassada pela interioridade afetiva.  

Num espaço de relações cristalizadas, onde a produção ficcional de 

mulheres, ainda é um campo pouco explorado, Arnaud surge com talento e 

determinação, rompendo as barreiras do silenciamento e mostrando sua capacidade 

de traduzir a subjetividade de homens e mulheres dentro das complicadas relações 

da pós-modernidade. 
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CAPÍTULO II 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA FEITA POR 

MULHERES NA PARAÍBA 

 

Segundo pesquisa realizada pela professora Ana Maria Coutinho Bernardo 

(da UFPB), não havia registros oficiais da expressão feminina na historiografia 

paraibana antes da sua pesquisa de doutorado intitulada Gênero, História e 

Educação na Paraíba: Memórias de professoras e escritoras do início do século XX 

(2013), fato que revela a deslegitimação dos discursos das mulheres pela posição 

hierárquica que ocupavam. Nos estudos empreendidos pela pesquisadora, vemos 

que as primeiras escritoras do Estado a publicarem seus escritos correspondem às 

primeiras professoras, nos anos 20, quando as mulheres começavam a assumir 

atividades fora dos espaços privados e atuar no espaço público da sociedade. Essas 

expressões escritas limitavam-se a alguns textos encontrados em jornais e revistas 

femininas da época, tais como A União, O Educador e a Revista Era nova. Eram 

publicações de gêneros diversos, tais como contos, poemas, crônicas e textos da 

rotina doméstica, não havendo registros de memória ou escritos autobiográficos.  

Em princípio do século XX, a Paraíba do Norte vivencia as transformações 

advindas do desenvolvimento industrial e da urbanização crescente através da 

mudança da economia (anteriormente agrícola), da transferência de muitas famílias 

da aristocracia rural para as grandes cidades, do desenvolvimento da comunicação 

via imprensa e a abertura dos primeiros cursos para moças. O ensino ministrado às 

mulheres consistia em todo o país numa espécie de extensão do aprendizado 

familiar, limitando-se ao conteúdo básico da leitura e escrita somado a atividades 

manuais, e figurava como meio de tornar as mulheres damas distintas da sociedade 

(FANINI, 2008). Na capital da Paraíba, a primeira escola do sexo feminino foi criada 

em 1828 e o aprendizado se limitava a ler, escrever e contar porque, segundo a 

crença, o estudo podia "virar a cabeça" das mulheres. 

No seu estudo, Bernardo (2013) diz que Balila Palmeira, no artigo que 

analisa a presença da mulher no Instituto Histórico e geográfico Paraibano (IHGP), 

salienta que a escola continuou a preparar a mulher para o matrimônio, 
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considerando-a inapta a uma ação produtiva nas atividades literárias, artísticas e 

semelhantes. Somente em 1922, a paraibana Eudésia Vieira consegue adentrar no 

Instituto. Também foi a primeira paraibana a receber o título de doutora pela 

Faculdade de medicina do Recife (única mulher da turma). Naquela época as 

mulheres não tinham acesso aos cursos superiores, e sua instrução era finalizada 

nos cursos normal ou secundário, dos quais recebia os certificados de conclusão 

(BERNARDO, 2013). 

Na década de 30, a sociedade paraibana já apresentava novos hábitos em 

relação ao comportamento da mulher, com grande quantidade delas trabalhando no 

magistério, nas fábricas e lojas (embora as que assumissem funções nessas últimas, 

onde a presença masculina era maciça, fossem discriminadas) e começavam a ter 

acesso a espaços fora do lar como festas, cinemas, sorveterias, ainda que com o 

comportamento intensamente vigiado por pais, irmãos, primos, tios ou outra pessoa 

responsável. A dependência feminina era um fato comum e, mesmo instruídas, as 

mulheres tinham de depender dos homens para cuidar e negociar seus bens ou lutar 

por eles quando inventariados (NUNES, 2013).  

Nesta época, o Brasil consolidava as mudanças iniciadas com a República e 

a Paraíba recebia especial destaque no contexto nacional com a candidatura do 

eminente político João Pessoa à vice- presidência da República. Apoiando as 

propostas liberalistas da Aliança Liberal e integrando os comitês políticos, as 

mulheres educadoras e normalistas eram parte atuante nas campanhas políticas e 

através da Associação Paraibana para o progresso Feminino (APPF) garantiram um 

espaço fixo na imprensa onde publicavam temas corriqueiros como notícias, 

eventos, comportamento dentre outros, evoluindo para temas mais sérios como 

educação, mulher e feminismo, cultura brasileira e literatura feminina. Entretanto, 

quando esse espaço foi utilizado para reivindicar direitos e evidenciar a 

representatividade feminina na tomada de decisões, os homens e até algumas 

mulheres manifestaram-se contra tais ideias, espalhando os estereótipos de que as 

defensoras de tais ideias eram masculinizadas, feias, solteironas frustradas, e que 

só agiam assim pela incapacidade de alguns homens de educarem suas filhas. 

Qualquer alteração no comportamento feminino tornava-se, portanto, fonte de 

debate na imprensa local (NUNES, 2013). 

Tendo base patriarcalista intensamente marcada pelas diferenças de classe, 

economia, gênero e raça, fundamentada na exploração extensiva da pecuária, 
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agricultura de subsistência e exploração de grandes terras no cultivo de algodão, a 

Paraíba apresentava preconceitos mais intensos concernentes à emancipação 

feminina que em outras regiões do país. Assim, quando os ideais feministas 

começavam a fincar raízes na sociedade, despertando as mulheres para uma 

revolução social, elas enfrentavam fortes preconceitos para conquistar o 

reconhecimento no campo das letras. Falci (2008) nos informa que a primeira mulher 

brasileira a concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, século XIX, 

era do sertão nordestino (Jurumenha, Piauí), Amélia de Freitas, mas devido ao 

preconceito não conseguiu, embora tivesse artigos, contos e romances publicados. 

O seu esforço, porém, motivou outras mulheres a procurar o mesmo. 

Ao falar de seu projeto Vozes femininas da lírica na Paraíba: a poesia de 

Vitória Lima (2012), Olavo Barreto de Souza alude ao fato de a Paraíba possuir 

poetisas de grande potencial estético, mas desconhecidas do grande público 

brasileiro e que muitas obras femininas se perderam pelo intenso preconceito contra 

a produção intelectual da mulher. Esse fato nos leva a crer na importância dos 

estudos centrados na autoria feminina não só como alargamento do Cânone literário 

do Estado como também na justa (re)visão de uma literatura já existente e sua 

ampliação a partir de novos talentos encontrados. 

A pesquisa empreendida pela professora e pesquisadora Ana Maria 

Coutinho Bernardo promove a descoberta de várias mulheres atuantes no universo 

literário, porém esquecidas pela historiografia paraibana. Dentre os nomes citados 

estão Anayde Beiriz (1905-1930), professora natural de João Pessoa, poetisa 

colaboradora da Revista Era Nova e noiva do eminente político assassinado João 

Dantas. Suicidou-se em Recife e foi enterrada como mendiga. Adamantina Neves 

(1905-2000), natural de João Pessoa, também professora. Conseguiu publicar dois 

livros cheios de memória individual, em 1997: Portas Abertas e Folhas de Portas. 

Apolônia Amorim (1904-1949), natural de Barra de Santana, Cabaceiras, professora, 

participou no movimento da Aliança Liberal e na Intentona de 35, no repúdio à Lei da 

Segurança Nacional e na fundação do Comitê Clara Camarão, escreveu vários 

artigos de cunho político e social nos jornais A união e A imprensa, na Página 

Feminina. Ambrosina Magalhães Carneiro da Cunha (1860), poetisa, colaboradora 

do jornal liberal Paraybano em dezembro de 1880, defensora do feminismo. 

Segundo a pesquisadora foi uma das poucas mulheres a entrar, em 1881, na 
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Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Seus poemas transitam entre 

Romantismo e Simbolismo. Nunca publicou livro. 

Bernardo (2013) ainda cita Albertina Correia Lima, professora e advogada. 

Contribuiu com vários artigos na Revista Era Nova, e nos jornais A União e A 

Imprensa, como também publicou vários artigos nas revistas do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano, onde ingressou em abril de 1938, além de fazer parte da 

Associação Paraybana pelo Progresso Feminino no ano de 1933, no qual possuía o 

cargo de oradora. Albertina sempre demonstrou seu interesse pela emancipação da 

mulher. Autora do livro João da Mata (biografia). Faleceu em 1975. Outra educadora 

em destaque no cenário das letras é Alice Azevedo Monteiro que, exercendo a 

função de jornalista publicou vários artigos e poesias na imprensa da capital, além 

de participar ativamente na Associação Paraybana pelo Progresso Feminino no ano 

de 1933, onde ocupava o cargo de secretária. Seus artigos de cunho feminista foram 

publicados nos jornais A União e A Imprensa. Foi sócia efetiva no conceituado 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Catarina de Moura Amsteim (1882), 

professora e advogada, natural de João Pessoa fez conferências públicas, no Teatro 

Santa Rosa em 1913, no Governo Castro Pinto sobre “Direitos da Mulher” e 

escreveu, no jornal A União, crônica assinada com o pseudônimo de Paraguaçu.  

A professora da UFPB também faz referência as escritoras Francisca 

Rodrigues Moura (1860-1942), natural de João Pessoa, professora que escreveu as 

obras didáticas: Compêndio de Geografia e Pontos de Português; Isabel Iracema 

Feijó da Silveira, natural de João Pessoa foi colaboradora em vários jornais como: A 

União e A Imprensa na Página Feminina, nas revistas Era Nova, Manaíra e 

Almanaque, da capital do Estado, do Rio de janeiro e dos Estados vizinhos.  Iracema 

foi a primeira mulher a ter o título de eleitor em 1929 e a votar no Estado da Paraíba 

em 1930; Iracema Marinheiro (1911), natural de Santa Rita, contribuiu com imprensa 

paraibana escrevendo vários artigos e poesias no Almanaque da Paraíba, Revista 

Era Nova e Ilustração. Publicou um livro de poesia, Meu Evangelho, o qual recolhe 

sonetos ao gosto romântico, escritos na juventude e poemas de seu cotidiano de 

missionária espírita; Lylia Guedes (1900), natural de Nova Cruz, Estado do Rio 

Grande do Norte, advogada. Foi sócia fundadora da Associação Paraibana pelo 

Progresso Feminino, entrou para o quadro social do Instituto Histórico Geográfico 

Paraibano. Publicou livros de poemas, preparou um Método de Taquigrafia, 

inteiramente original, um livro de ficção e um outro sobre assunto de atualidades. 
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Além de contribuir com a coluna titulada Página Feminina, dos Jornais A União e A 

imprensa. Foi a primeira mulher na Paraíba a fazer parte do Instituto dos 

Advogados, hoje, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Como secretária proferiu 

palestra sobre o Bicentenário de D. João VI, entre 1965/75. Faleceu entre o período 

1965/75. 

A pesquisadora ainda menciona Olivina Olívia Carneiro da Cunha (1892-

1977), natural de João Pessoa, professora e poetisa que colaborou em vários jornais 

e revistas da Paraíba. Na década de 30, juntamente com outras adeptas da 

emancipação feminina fundou a Associação Paraibana pelo Progresso Feminino e 

foi sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Colaborou com 

publicações nos jornais A União e A Imprensa, na coluna Página Feminina e nas 

revistas Era Nova e Manaíra dentre outros; Analice de Caldas Barros (1891-1945), 

também professora, natural de Horta, um dos pequenos engenhos de Alagoa Nova, 

era uma das sócias do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e colaborava 

regularmente com a revista Era Nova. Frequentemente convidada, proferia palestras 

em associações culturais e clubes de serviço, como Rotary Club da Paraíba. Foi 

uma das precursoras do Instituto de genealogia da Paraíba; Eudésia de Carvalho 

Vieira (1894-1981), natural de Livramento, Santa Rita, professora, médica e 

jornalista. Já casada, decidiu ser médica, contrariando a vontade do marido e 

enfrentando todos os obstáculos e preconceitos da época. Foi a única mulher numa 

turma de homens a receber o grau de doutora e a primeira paraibana a conquistar o 

título, pela Faculdade de Medicina de Recife, diplomando-se em ciências médicas e 

cirúrgicas. Montou consultório na própria casa. Foi também Assistente Social da 

Penitenciária Modelo e ingressou no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. 

Publicou textos  na revista Era Nova, nos jornais O Norte, A União, A Imprensa, A 

Gazeta do Recife e em Novelar, jornal da Festa das Neves, e realizou muitas 

conferências. Deixou publicados os seguintes trabalhos: Pontos de História do Brasil 

(didático); Cirus e Nimbos; (versos); A Minha Conversão e Dom Ulrico Sonntag; 

Síndrome de Schickelé; (Tese de doutorado); Terra dos Tabajaras (didático) - 

(1955); Mistério de Fátima - (1952); Conferência - (1948); Dois Episódios de uma 

Vida; Poema do Sentenciado; O Torpedeamento do Afonso Pena - 1951; Inéditos: 

Mortos que Falam; A Mãe Cristã e a Educação Eucarística que Há de Dar aos 

Filhos.  
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Bernardo (2013) ainda menciona em sua pesquisa Maria Ignez Mariz (1905), 

natural de Sousa, alto sertão da Paraíba, escritora, jornalista, professora em 

trabalhos educativos com pessoas das classes populares e ajudante na política de 

seu pai Dr. Antônio Marques da Silva Mariz. Foi uma das primeiras mulheres 

escritoras da Paraíba. Aos dezoito anos começou a colaborar em Jornais e Revistas 

do sertão. Na década de 30 iniciou a Campanha pró-bibliotecas Municipais. Em 

1937, Ignez publicou o romance A Barragem, obra que a projetou nacionalmente e 

foi muito bem aceita pela crítica sulista. Nesse romance, ela narra a história da 

família de operários, Mariquinha e Zé Mariano, integrantes, como tantos sertanejos 

da época, dos duros trabalhos da obra de açudagem. Também fez parte do Instituto 

Histórico Geográfico Paraibano. 

Depois disto muitos outros talentos foram surgindo, todavia ainda são 

poucos os estudos sobre a literatura feminina na Paraíba, os que existem estão 

centralizados na poesia. Sobre esses estudos Olavo Barreto Souza (2012) ressalta 

que há pouco conhecimento na área, salvo algumas resenhas aparecidas em jornais 

e pouquíssimos trabalhos acadêmicos, constituindo-se um desafio à nova crítica 

literária 

Neste contexto, podemos verificar que a escrita de mulheres no Estado da 

Paraíba foi largamente afetada pelas relações patriarcais que legitimavam os 

preconceitos contra o trabalho intelectual feminino, o que nos remete ao fato de que 

a valorização do produto estético está ligada aos preceitos culturais de uma época, e 

não somente aos seus significados.  

Falci (2008) comenta que no Nordeste, as relações  empreendidas pelas 

famílias tradicionais eram permeadas por princípios de hierarquia rígidos e 

preconceitos enraizados. Uma sociedade totalmente estratificada, onde 

"comportamentos, posturas, atitudes e até pensamentos eram impostos" (Idem, 

p.241) às mulheres, o que nos leva a crer que, neste contexto, as mulheres 

escritoras foram reprimidas de forma mais intensa, por isso poucas foram as vozes a 

romper a dominação masculina. 

Com o advento do feminismo em meados do século XIX, as mulheres 

questionaram as relações de poder, promoveram uma transformação de códigos 

culturais e o acesso à cidadania, lutando pela valorização do corpo e 

consequentemente de si mesmas. Assim as paraibanas começaram a obter, embora 

num ritmo lento, o direito à expressão escrita. 
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Depois de anos de lutas para vencer a interdição da fala e da escrita pelos 

discursos discordantes, pelas resistências empreendidas ou por comportamentos 

modificados, observa-se que este lugar de emissão da voz feminina ainda é pouco 

ocupado ou pouco conhecido. 

Convém, pois, que se desenvolvam pesquisas em que o lugar da mulher 

como literata seja evidenciado no intuito de suprir a lacuna existente nos estudos da 

expressão feminina no Estado, num reconhecimento do direito de expressão das 

mulheres que atuam e que atuaram como poetisas e ficcionistas neste espaço, 

contribuindo com a ampliação dos conhecimentos nesta área. 

Por esse motivo é que empreendemos esta pesquisa procurando investigar 

expressões femininas contemporâneas que representassem o universo da mulher e 

do homem dentro de um contexto cada vez mais volátil de comportamento. 

Lembrando, porém, que apesar das grandes conquistas obtidas pelas lutas das 

mulheres, tradições arraigadas no inconsciente coletivo determinam 

comportamentos e ações ao gênero feminino, uma vez que delas ainda são 

cobradas ações relacionadas aos papeis do gênero na cultura patriarcal: atividades 

domésticas, educação dos filhos. 

Dentro deste cenário, elegemos a obra O livro dos afetos (2005), da 

paraibana Marília Carneiro Arnaud cujas narrativas evidenciam uma notável 

emancipação dos comportamentos humanos, a perda de rumo para as 

subjetividades que apresentam e os resquícios da cultura patriarcal com suas 

relações de poder nos confrontos de interesses da relação de gênero. 

Ressaltamos que identidade e subjetividade ganharam destaque nos 

estudos do fragmentado indivíduo da pós-modernidade, onde não se concebe mais 

a fixidez de um estado de ser. Por isso a representação desse processo na obra 

literária pode ser analisada através de uma desconstrução dos papeis tradicionais e 

da análise das ideologias presentes no discurso literário. 

Assim a reflexão sobre identidade e afetividade dentro das narrativas de 

Marília Arnaud consistem não só no desnudamento das relações de poder que ainda 

persistem nas relações de gênero, como também no retrato das relações afetivas 

desbotadas e até mutiladas pelo cotidiano das relações privadas, marcadas pelos 

excessos do eu e pela crise afetiva. 

 

 



54 
 

2.1-O universo ficcional de Marília Arnaud 

 

Hoje se tem uma superexposição do autor. Se ele não aparece, não circula, 
não frequenta festas e feiras literárias, não dá palestras, não fala sobre a 
própria obra, seus livros simplesmente passam despercebidos. O “escritor 
espetáculo” não tem mais tempo para escrever; ele viaja o tempo inteiro, 
correndo de lá para cá, num frenesi e, muito provavelmente, numa 
ansiedade terrível. Peno demais quando sou convidada para algum desses 
eventos. Sou tímida. Gosto de ficar quieta no meu canto, lendo e 
escrevendo. Falar em público me constrange. E me pergunto qual o sentido 
de se falar sobre o que se escreve se o livro existe para ser lido? Não 
estaria o autor usurpando o espaço do livro? (Marília Arnaud in BRANDÃO, 
Fabrício. A bela literatura - Entrevista) 

 

Marília Carneiro Arnaud é uma escritora paraibana, nascida em Campina 

Grande, no dia 14 de janeiro de 1960, graduada em Direito pela UFPB e analista 

judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, 13ª Região. É a primeira dos 

filhos do célebre político Dirceu Arnaud Diniz, natural de Catolé do Rocha-PB, e 

Gizelda Carneiro Arnaud, natural de Pombal- PB. Juntamente com os seus irmãos 

Dirceu e Janduí, teve uma infância farta de afetos e brincadeiras na casa grande e 

jardinada em que residia. Fez seus estudos no Instituto João XXI, em João Pessoa, 

até entrar na Universidade. 

Morou na capital paraibana até os 18 anos de idade, quando casou com 

Salomão Benevides Gadelha (posteriormente prefeito da cidade de Sousa; hoje 

falecido), indo morar no Recife, onde nasceu sua filha Mirella, em 1978. Em Sousa, 

no alto sertão paraibano, teve experiências como professora de Inglês no Colégio 

Cônego José Viana, em 1984, e fundou o primeiro cursinho sousense de inglês com 

o título YPC (Young People Course). Hoje vive em João Pessoa e, ainda bem jovem, 

já possui duas netas Marina e Helena. 

Desde seus oito, nove anos possuía o hábito de escrever, chegando a 

produzir diários, poemas, histórias de aventuras e pequenas peças teatrais que 

montava com as colegas de infância. A partir dos onze, doze anos tornou-se intensa 

leitora dos clássicos: Zola, Balzac, Shakeaspeare, Tchekov, Dostoievski, Tolstoi, Eça 

de Queiroz entre outros que encontrava na biblioteca de seu pai. Em muitos 

momentos, preferia os livros às brincadeiras de infância, fato relatado no seu texto 

Memória e leitura que aparece no livro Memórias rendilhadas, vozes femininas 

(2006, p.41), de organização de Neide Medeiros e Yolanda Limeira: 
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Na biblioteca, os romances propiciaram-me a intimidade com a palavra 
escrita e com seus personagens, criaturas que, em suas pequenas alegrias 
e misérias, transbordavam de humanidade, pondo minha imaginação em 
festa e fazendo-me intuir, embora vagamente, que, não havia nenhuma 
garantia de felicidade para nós, viventes, que as relações humanas eram, 
de certa forma, inconciliáveis, e os afetos precários. 
 

Além de toda essa riqueza de leitura, Marília Arnaud observa que o contato 

com a natureza durante os passeios na fazenda dos avós maternos tornaram-na 

contemplativa, fazendo-a ver no processo de escrita uma forma de fugir das 

insignificâncias da vida cotidiana. Os livros, consequentemente, tornaram-se os 

grandes mestres que a impulsionavam a questionar valores e enxergar além dos 

preconceitos e convenções sociais. Seus escritos, porém, tornam-se conhecidos do 

grande público somente a partir do início da década de 1980, quando começou a 

escrever crônicas e contos, como a maioria das escritoras paraibanas, para a 

imprensa da época, neste caso, os jornais O Momento, Diário da Borborema, 

Correio da Paraíba e O Norte. Esse material escrito entre os anos 1976 a 1984 foi 

reunido e publicado mais tarde no livro "Sentimento marginal", editado por conta 

própria em 1987, após ter sido premiada no Concurso Literário Violeta Formiga, 

promovido pela AMPEP, nas categorias conto e literatura infanto-juvenil.  

Segundo a própria Arnaud, esses escritos receberam influência da narrativa 

de Clarice Lispector, escritora por quem nutria uma espécie de adoração e autora do 

primeiro livro que havia comprado na vida, Felicidade Clandestina. 

Os trinta e cinco textos que compõem Sentimento Marginal não obedecem à 

sequência cronológica de sua produção ao longo de oito anos (o primeiro texto é de 

1981, o segundo, de 1987, o terceiro de 1984, o quarto de 1977...) e correspondem 

ao gênero conto e crônica. Nele Arnaud já retrata o eu de sujeitos urbanos, 

contemporâneos, desorientados ante as transformações do novo século. Como bem 

define a própria escritora no prólogo da obra: "São relatos breves; situações em que 

homens e mulheres comuns debatem-se em meio a suas ambições, medos, 

mentiras e paixões" (ARNAUD, 1987, p.12). A inquietação do espírito humano já era 

retratada com perspicácia e muito talento, num olhar profundo e aberto às 

transformações que eram evidenciadas na sociedade brasileira, desvendando-se a 

banalidade das coisas e a profundidade das relações humanas através de enredos 

singulares e bem articulados que, conforme Hildeberto Barbosa (1994) mantém 
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autor, narrador e personagem num jogo de descobertas dentro da lógica da alquimia 

secreta que rege os conflitos e os sentimentos humanos. 

Em 1993, Arnaud venceu, na categoria conto, o I Concurso Literário 

promovido pela Subsecretaria de Cultura do Estado da Paraíba com o livro A menina 

de Cipango, publicado em 1994. Nessa obra, ela mergulha nos desvãos da alma 

humana, transpondo os medos, sonhos e vazios que a compõem, retratando-os 

através de fatos e gestos inesperados. Uma inquietação existencial que vai 

permanecer em todo o contexto da sua produção ficcional.  Conforme Hildeberto 

Barbosa (1994), o livro pode ser analisado em duas partes: a primeira, formada 

pelos contos: "O horto das esposas", "Clarice", "Os olhos de Miss Morrison", "As 

peixas", "A menina de Cipango", "Como um beijo de Deus", "O vestido" e "A velha", 

corresponde a experiências do universo infantil e adolescente e a segunda, 

composta pelos contos "Sábado", "A casa", "A moça branca", "O visitante", "Luta de 

isopor", "As tardes", mostra às percepções da mulher madura. Observa-se, portanto, 

em todas essas narrativas, o sujeito mulher em crise, extraindo da experiência 

cotidiana o motivo para grandes indagações da existência. 

O seu terceiro livro, "Os campos noturnos do coração", foi vencedor, dentre 

mais de 150 concorrentes em todo o Estado, no concurso promovido pela UFPB 

(Prêmio Novos Autores Paraibanos), em 1997, na categoria conto. Essa obra é 

composta por dez contos: "O pastor das pedras", "Reverência", "Os campos 

noturnos do coração", "No caminho de São Tiago", "O filho espúrio", "Sagração de 

uma ausência", "Tia Heloísa", "As luas dos amantes", "A flor da língua", "O outono" 

que evidenciam a angústia e o desamparo humanos diante da morte, tema de 

complicada definição, além do desencanto que marca as mortes cotidianas do 

sujeito da modernidade tardia. Considerado pela escritora como a obra que lhe 

desperta maior carinho, este livro recebeu elogios da escritora Raquel de Queiroz 

que o prefaciou com a observação de que sua autora era dotada de um inegável 

dom de manipular as palavras, num estilo espontâneo e poético, evidenciando a 

grandeza de seu talento. 

Nas palavras da escritora cearense, a realidade transcrita por Marília Arnaud 

ganhava a beleza própria aos artífices da palavra. Sua estética fluente e cheia de 

sabor foi assim definida por Raquel de Queiroz, mestre da literatura nacional, no 

prefácio de Os Campos Noturnos do Coração (1997): 
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Pois essa moça, Marília Arnaud, recebeu de nascença o dom de escrever. 
Tão espontâneo, que até mesmo quando apresenta uma frase mais 
rebuscada, o rebuscado lhe sai natural, o lugar dele era ali mesmo; ela 
desenha figuras, passagens e instantes do tempo, como uma profissional. E 
não perde nunca um instante poético, trabalha sobre ele, recria a realidade 
com a facilidade de quem apanha uma flor (QUEIROZ, 1997, p.7). 
 

Em 2005 publicou a obra O Livro dos Afetos, composta de nove contos com 

diversidade de vozes narrativas e numa entrevista, publicada no referido jornal 

Correio das Artes, feita pelo jornalista Linaldo Guedes, Marília Arnaud afirma que o 

título desse livro, inicialmente, correspondia ao nome de um dos contos da 

coletânea, que, ironicamente foi destruído por ela. Depois preferiu colocá-lo como 

uma sugestão de título e acabou por escolhê-lo. Ela salienta que a palavra afeto 

assume neste contexto a ideia de sentimentos que surgem do contato humano uns 

com os outros e com o mundo do qual fazem parte e que esse termo poderá ser 

visto como um tema, desde que seja percebido em relação às suas diversas faces e 

em sua possibilidade de gerar uma cadeia de anseios e ações na complexa busca 

humana de expressão subjetiva. Linaldo afirma que as narrativas urdidas neste livro 

estão alimentadas com "os afetos iluminados, como o amor, a generosidade, a 

compaixão. E também os sombrios, como o medo, a insegurança, o ciúme, o ódio, 

entre outros, afetos/temas que seduzem a escritora desde que começou a escrever 

as suas primeiras estórias". Deste modo, seguindo os caminhos das narrativas 

apresentadas neste livro, podemos encontrar as posturas ideológicas do sujeito 

contemporâneo, no que se refere à constituição de uma subjetividade afetiva que 

determina ações de ruptura, reconhecimento ou negação das identidades sociais por 

ele vividas. 

Rinaldo de Fernandes (2005) reflete sobre o fato de a produção ficcional 

arnaudiana transcender o espaço paraibano, postando-se como universal e fugindo 

da ideia de "guetização da literatura", o que se justifica pela diversidade de vozes 

narrativas. Assim, o que se nota nesta obra é uma visão sensível da problemática 

existencial dos sujeitos da hipermodernidade2 e suas relações de poder dentro do 

espaço-tempo de sua história. Utilizando o trio amor, traição e violência, Arnaud 

constroi excelentes narrativas em que os errantes sujeitos da era globalizada, 

                                                           
2 hipermodernidade é o termo criado pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky para descrever a literatura 

contemporânea  
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independentemente do sexo (feminino/masculino) ou da faixa etária (criança, 

adolescente, adulto) investigam, sobrevivem ou experimentam formas de vivenciar o 

afeto, pautados ora na exacerbação do prazer e aniquilamento do outro, ora no 

isolamento provocado pela ruptura dos códigos ou nomadismo psicológico do 

prazer, apontando o desejo do gozo físico e, ao mesmo tempo, sentindo o horror e o 

vazio da sua mecanização. 

Arnaud notifica que suas antologias não se prendem a uma representação 

da mulher vitimizada, mas a uma análise do ser humano em geral e não concorda 

com a divisão da literatura como feminina ou masculina, visto que a qualidade do 

que se escreve não está no sexo do autor, mas na forma enriquecedora como são 

traduzidos, em suas diferenças, os universos masculino e feminino na produção 

ficcional, assim como o fizeram os escritores Flaubert, com Madame Bovary, e 

Marguerite Yourcenar, em Memórias de Adriano 

Em 2012, Arnaud lançou seu primeiro romance, Suíte de Silêncios, em que 

trabalha a voz e a memória de uma mulher chamada Duína que, costurando o 

presente a memórias do seu passado, abre ao leitor as dificuldades de traduzir em 

palavras o complexo ser humano, cuja existência é marcada por sonhos e 

frustrações, perdas e ganhos, vida e morte. Acometida de câncer, Duína sente 

necessidade de sondar a própria interioridade, verificando a inabilidade humana de 

encontrar a felicidade. Numa escrita poética e subjetiva, a personagem transforma a 

sua história de vida num testamento dedicado a João Antônio, seu ex-amante. 

Aprisionada pela frustração (rompimento com o parceiro, abandono da mãe, 

exploração sexual pelo professor, busca do prazer) e modificada pela dor, a 

violinista entre acordes do presente e lembranças da infância e adolescência desfaz 

sua bagagem de experiências no desespero de compreender os próprios valores e 

os sentimentos, buscando a energia das palavras para transcender a limitada 

existência. 

É um livro que marca a tendência crítica contemporânea pela valorização da 

experiência individual, marca do homem contemporâneo para quem o presente é 

comum ou insignificante, o futuro não lhe traz apreensões (o que vale é viver o hoje), 

por isso o passado, seja pela memória ou pela história, torna-se espaço abundante 

em que se buscam os pilares existenciais e onde os conflitos do sujeito se 

desenvolvem. 
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Provando a sua versatilidade, Marília ainda vence o desafio de comunicar-se 

com o universo infantil e cria para as suas duas netas, Marina e Helena, uma bela 

história infantil, Salomão, o elefante (2013). 

Além das produções individuais, Marília Arnaud participou em 2002 de uma 

coletânea de contos intitulada Quatro Luas (2002) com as autoras Mercedes 

Cavalcanti, Maria José Limeira, Maria Valéria Rezende. Nela foram publicados 

quatro interessantes contos: "Canto de um amor iluminado", "Pássara", "Bolerinho", 

"Menina". Também escreveu contos intrigantes ao estilo de Guimarães Rosa e 

Machado de Assis, para as coletâneas Quartas histórias: contos baseados em 

narrativas de Guimarães Rosa (2006) e Capitu mandou flores (2008) contos para 

Machado de Assis nos cem anos de sua morte (2008). Também explora a frieza das 

relações humanas, marcadas pela violência, registrando a cauterização do sentir 

através de um belíssimo conto que integrou a coletânea Contos cruéis: as narrativas 

mais violentas da literatura brasileira contemporânea (2006). Vale salientar que 

participaram destas coletâneas escritores já consagrados na literatura nacional, tais 

como Caio Fernando Abreu, Silviano Santiago, Ignácio de Loyola Brandão, Rubem 

Fonseca, dentre outros. 

Arnaud integrou, ainda, a coletânea 50 versões de amor e prazer – 50 

contos eróticos por 13 autoras brasileiras (2012), organizado pelo premiado contista 

Rinaldo de Fernandes, autor de antologias de sucesso. Essa obra causou polêmicas 

pelo veio de erotismo que carrega, chegando a ser por algum momento, retirada do 

mercado. Nela Marília Arnaud publicou três contos Senhorita Bruna, narrativa que 

enfoca ciúme e vingança, Os inocentes, relato sobre a banalização do sexo e o 

desrespeito à individualidade humana na experiência contemporânea de 

adolescentes e A passageira (conto já publicado em O livro dos afetos) que retrata a 

mobilidade e o enraizamento afetivo de um médico. 

A referida escritora foi a única paraibana a ser citada entre as trinta mulheres 

mais representativas da tendência contemporânea no livro Mais 30 mulheres que 

estão fazendo a nova literatura brasileira (2005), escrito por Luiz Ruffato e, apesar 

de o livro não conter muitas informações sobre as escritoras citadas, já aponta para 

o reconhecimento da qualidade de suas criações. 

Arnaud salienta que a sua escrita é mais livre e intuitiva do que cerebral. 

Suas criações, partindo quase sempre de um "arcabouço do enredo, uma espécie 

de esqueleto da trama" que intenta contar, vai naturalmente tomando outros rumos, 
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sem que tenha consciência de como isso ocorre. "É como se o livro se escrevesse 

por ele mesmo", diz a escritora.  Referindo-se ao seu primeiro romance Suíte de 

silêncios, ela afirma que a protagonista foi "se impondo com uma história de vida 

diferente da que havia planejado". Ela diz também que se envolve de tal forma com 

o que escreve que deixa "de viver experiências reais para se embrenhar no universo 

da imaginação, mas não sabe explicar o porquê dessa relação tão íntima com a 

escrita, surgindo-lhe sempre as interrogações: 

 
Seria essa uma maneira de lidar melhor com esse sentimento, que é um 
misto de perplexidade e desolação diante do mundo? De me livrar do 
desamparo existencial de que todos nós somos vítimas? Ou busco a 
emoção de ser tantos outros, sendo eu mesma? Não tenho respostas. 
 

Com um estilo leve e uma linguagem cheia de símbolos, a prosa poética de 

Marília Arnaud pode ser considerada de boa qualidade. Seguindo uma sequência 

não linear, artifício comum na literatura atual, ela retrata com pontos de vista 

incomuns os dramas vivenciados pelos sujeitos contemporâneos. Os enredos, por 

sua vez, são narrados por indivíduos de gêneros diferentes que empreendem uma 

“luta simultânea contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar e 

ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser devorado” (BAUMAN, 2004, p.84) e 

apresentam personagens que se constroem pela investigação do texto.  

Inserida entre os anos 1990 e 2000, a obra arnaudiana faz parte da época 

da literatura em que não há mais modelos rígidos e cada escritor tem que 

desenvolver um estilo próprio de expressão, sem se comprometer com padrões 

literários ou defender ideologias, podendo buscar inspiração nas mais diversas 

fontes de que a contemporaneidade dispõe: televisão, internet, publicidade, cinema 

ou da própria tradição literária nacional ou internacional. Desta forma, a consciência 

criadora da artista fica muito mais evidente. 

Criatividade que Arnaud tem de sobra, pois tendo como foco os já 

mencionados temas da sociedade atual e os mesmos sujeitos individualistas, 

vulneráveis, marcados pelo desenraizamento, pelas incertezas e inseguranças tão 

comuns na literatura dos nossos dias, a ficção de Marília Arnaud se diferencia de 

outras produções literárias pela forma com que os aborda ou como constroi seus 

personagens. Ela observa cada personagem de dentro para fora, ou seja, a 

subjetividade de cada um determina a sua identidade, suas ações e reações, por 

isso vai lançando no percurso narrativo metáforas sensíveis, capazes de não só 
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retratar as emoções e os pensamentos da personagem, mas também as 

possibilidades de ação no mundo real ou o desejo da ação no mundo psicológico.  

Essas metáforas também promovem a relação da narrativa com outros 

textos, de diversas áreas do conhecimento: literatura grega, cristã, mitos populares, 

conhecimentos da botânica, conhecimentos jurídicos etc, ampliando seus 

significados, e se constituindo em elementos indispensáveis na compreensão da 

trama.  

Quanto aos modos de narrar, registramos enredos fragmentados, porém 

sem perder a sua unidade. Nota-se também que Arnaud não se prende à 

experimentações linguísticas ou de sentido, mas articula os fatos de tal forma que 

favorece a construção de um texto subjacente, descoberto pelo leitor através da 

união entre fatos e imagens. Os espaços abordados na trama estão intimamente 

relacionados aos conflitos vivenciados pelas personagens, ou seja, dentro de um 

espaço de memória, as personagens analisam o espaço doméstico como foco de 

conflitos e o espaço público como lugar de libertação das forças opressivas do 

espaço privado, mas muitas vezes, as metáforas que os definem se cruzam e se 

misturam. 

As problemáticas humanas, vistas sempre como reações empreendidas por 

um "eu ameaçado" pelo outro ou pelo ambiente, estão sempre abertas, cabendo ao 

leitor tirar suas conclusões. Assim, os sujeitos da prosa arnaudiana, sempre 

arrastados por uma tensão interiorizada, revelam-se ao leitor através de um véu de 

metáforas ou símbolos míticos que não só mostram o drama que os consome como 

interpreta os desencontros de gênero e a insatisfatória realidade circundante.  

Explorando temas comuns na literatura, principalmente a pós-moderna 

como: violência urbana, os (des)caminhos da sexualidade, a morte dos valores 

absolutos e fragmentação do sujeito dentre outros, Arnaud urde tramas narrativas 

que não só exigem a leitura atenta, como motiva o leitor a grandes considerações 

sobre a vida em sociedade ou sobre si mesmo. Com uma linguagem simples e ao 

mesmo tempo poética e caleidoscópica (permite ver sob vários ângulos e aspectos), 

ela assume diferentes pontos de vista dentro da ficção e mantém o mistério da 

narração através do que Massaud Moisés (1969) denomina “ilhas poéticas".  

Segundo a própria escritora seu processo de escrita tem sofrido evoluções 

ao longo dos anos, ficando cada vez mais aprimorado na linguagem, na complicação 
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das tramas, na construção mais profunda dos personagens e nas formas cada vez 

menos lineares de contar. 

Com uma literatura de caráter intimista por onde desfilam personagens 

enigmáticos e bem construídos, Arnaud começa a despertar olhares de 

pesquisadores de várias regiões do país e sua escrita apresenta o que Beatriz 

Resende (2008) descreve como "literatura sobrevivente das facilidades do 

computador", ou seja, aquela que abandona os experimentos e recursos das mídias 

digitais para se apresentar com a uma escrita bem articulada, inesperadamente 

erudita (inesperada porque desde 1980, houve uma valorização das construções 

linguísticas populares, veiculada às massas pela televisão), incomum e com 

referência à tradição literária. 

Estruturando-se em torno do processo psicológico das personagens, as 

narrativas arnaudianas conduzem o leitor a uma investigação dos elementos 

caracterizadores de cada uma delas para depois forçá-lo a se deparar com o 

labirinto da alma humana, impresso no intricado jogo com as palavras. 

Nos contos de Marília Arnaud, a voz narrativa se alterna entre o masculino e 

o feminino e constroi um espaço narrativo onde é possível questionar a própria 

identidade que se dilui nas complexas relações interpessoais, imprimindo-lhe 

insatisfação e vazio existenciais. 

 

 

2.2- Considerações gerais sobre O livro dos afetos 

 

O livro dos Afetos (2005) é o quarto livro de Marília Arnaud, apontado por 

Rinaldo de Fernandes (2012) como "uma peça de alto valor literário" e "uma 

pequena obra-prima do conto contemporâneo". Composto por nove contos, a saber: 

"Os dias revelados", "A noite de Alícia", "A passageira", "Girassóis no inferno", "O 

homem que veio do sonho", "A mulher do próximo", "Cristal Partido", "Nem as 

estrelas são para sempre" e "Açucena", que abordam as errâncias afetivas dos 

sujeitos ora em fuga dos códigos sociais a ele impostos, ora em busca desesperada 

de um sentido para a existência pelo individualismo egocêntrico e pelo usufruto do 

prazer, que lhe proporciona tensões e deslocamentos sociais.  

Orientados pelo desejo de viver uma relação afetiva que, de alguma forma, 

supra as carências interiores, os personagens constroem subjetividades diferentes e 
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nos (des)caminhos percorridos pelo "eu" na complicada relação dos gêneros, 

descobrem-se insatisfeitos e tomados por impulsos físicos ou psicológicos que os 

desestabilizam. Encontramos, por isso, em cada narrativa a violência como uma rota 

de fuga para a impossibilidade de vivência real do afeto, gerada pela incapacidade 

humana de entrega total ao outro, ação que desencadeia sentimentos ambivalentes 

e contraditórios, como dores e gozos, desencanto e felicidade.  

Homens e mulheres retratados pela incógnita do signo desdobrável, 

evidenciam-se como seres marcados pela fragmentação pós-moderna, vivendo no 

corpo e na mente as tendências contraditórias "nas quais os sujeitos vivem a lógica 

dos extremos, submetidos a estados oscilantes de vaidades e ansiedade, fragilidade 

e euforia" (LIPOVETSKY, 2004, p.55). Desta forma, em busca de razões para a 

própria subjetividade afetiva, as personagens empreendem novas experiências 

amorosas ou se refugiam num "entrelugar" psicológico que os angustia e anula.  

Oscilando entre a autonomia afetiva e sexual e as implicações da 

convivência com o Outro, o sujeito narrativo mergulha no mar de temores, 

inseguranças e desamparo interior, fatores significativos dentro da 

contemporaneidade. E, cada vez mais "estrangeiros de si mesmos", homens e 

mulheres tentam resgatar o eu autêntico, desconsiderado pelos impulsos da 

sociedade pós-industrial que, conforme Jameson (2006) aumentou e diversificou os 

tipos de consumo, diminuiu o tempo de validade das coisas e acelerou o ritmo de 

vida da sociedade pelas rápidas mudanças que imprimia.  

Nos contos desta obra, os sujeitos fragmentados, solitários, deslocados, 

"tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos" (Hall, 2006, 

p.9), representam categorias diversas e revelam a sua incompletude e desejo de 

romper com as verdades oficiais.  

Sem as bases que fixaram as identidades do sujeito humano, as relações 

com o Outro tornaram-se cada vez mais problemáticas e as liberdades individuais 

foram ampliadas, à proporção que a experiência pessoal foi cada vez mais 

valorizada. Estando em constante experimento, as identidades tornaram-se cada 

vez mais instáveis e ambíguas e a sobrevivência do indivíduo foi posta em dúvida. 

Toda essa "dominante cultural" trouxe, consoante Jameson (2006, p.38), o 

"esmaecimento do afeto na cultura moderna". Neste sentido, as narrativas de Marília 

Arnaud metaforizam a realidade problemática do mundo contemporâneo e 

apresentam diversos sujeitos em crise consigo mesmos e com o mundo. Numa 
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busca tensa e complicada, o afeto surge como o eixo de construção da identidade, 

porque impulsiona as personagens a uma necessidade imediata de compreensão 

das emoções que as dominam, ao mesmo tempo em que despertam conflitos nos 

espaços privados de convivência pela falta de sentimentos genuínos ou pela invasão 

dos limites da alteridade humana. 

A voz narrática percorre a trilha da memória e fluxo de consciência, ou 

ainda, entrega-se aos impulsos na busca desesperada da essência perdida e as 

experiências trágicas do desejo interior se firmam contra a realidade circundante, 

tentando abrir espaço para novas identidades. Bauman (2004) esclarece que as 

identidades transitórias assumidas pelo indivíduo pós-moderno levam à busca da 

autenticidade individual que acabou sendo relegada a segundo plano no cotidiano 

da sociedade pós-industrial: 

 

Há sempre a suspeita - mesmo que apaziguada e inativa por algum tempo - 
de que se esteja vivendo uma mentira ou equívoco; de que algo de 
importância crucial foi esquecido, perdido, negligenciado, permanecendo 
não-ensaiado e inexplorado; de que não se cumpriu uma obrigação vital 
para o eu autêntico da própria pessoa, ou de que algumas oportunidades de 
felicidade de um tipo conhecido, completamente diferentes do que se 
vivenciou antes, ainda não foram aproveitadas e tendem a se perder para 
sempre se continuarem desconsideradas (BAUMAN, 2004, p.73-74).  
 

Esse sujeito a que Bauman se refere não se reconhece dentro da realidade 

vivenciada, questionando sua própria essência e vivendo sob o signo do duplo, o 

que gera o seu desajuste. É nesse sujeito que Marília Arnaud lança seus olhares 

inquiridores, retratando o mundo através da ótica de sujeitos diversos e em 

situações diferentes, porém todos no espaço privado. 

Reynaldo Damázio (2005), poeta, editor e crítico literário do Correio das 

Artes em sua resenha sobre O livro dos Afetos (2005), intitulada Vertigens afetivas 

evidencia que a beleza e delicadeza dos contos presentes nesta obra correspondem 

ao fato de ser centralizados na capacidade volitiva do ser humano, elemento que o 

arremessa aos abismos de sua fragilidade e torpeza. Esse fato constitui essas 

narrativas num retrato da brutal realidade que envolve a luta humana para encontrar 

o sentido da experiência amorosa ou as razões do desejo, que se opõem diversas 

vezes a própria identidade do sujeito. Numa luta constante entre os princípios 

estabelecidos como conduta e a fruição dos impulsos, percebe-se o ilusório 

equilíbrio humano. 
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Damázio não poderia ter feito melhor colocação, pois, conforme Laplanche e 

Pontalis (1983), a palavra afeto, utilizada na psicanálise, foi um termo retirado da 

terminologia alemã para traduzir a descarga dos estados psíquicos humanos que 

podem se manifestar no plano da consciência de forma positiva ou negativa. Esta 

energia pulsional interna é capaz de determinar tanto o comportamento do indivíduo 

como a forma como sente e administra as suas ações. Eles ressaltam que este tema 

foi Intensamente analisado por Freud e Breuer nos estudos sobre Psicoterapia da 

Histeria e apontados sob três mecanismos de modificações: a mudança do foco dos 

afetos (histeria da conversão), o aumento da energia psíquica que se fixa e arrasta o 

afeto (obsessão) e a transformação do afeto em neurose de angústia e melancolia. 

Nota-se, portanto, que o afeto, dentro dos estudos psicanalíticos e psicológicos 

possui significados muito mais abrangentes, referindo-se não somente a um estado 

sentimental de inebriação por outro ser, como também às motivações do indivíduo 

em prol de suas necessidades corporais e psíquicas.  

Entretanto, quando nos aludimos às emoções compartilhadas entre seres 

humanos dentro de suas relações intersubjetivas, lembramos que, de acordo com 

Zimerman (2012) a palavra afeto vem do latim affectus (particípio passado do verbo 

afficere) e engloba, além dos estados físicos e morais, reações ligadas aos 

impulsos, emoções e idéias guardados no inconsciente e que têm força suficiente 

para  afetar o psiquismo do sujeito, no sentido de despertar-lhe tanto sensações 

agradáveis como amor, ternura, como desagradáveis, tais como medo, dor, 

melancolia. Neste sentido, podemos dizer que o título do livro de Arnaud, O livro dos 

Afetos (2005), foi muito bem escolhido, posto que é possível ver em cada narrativa 

as duas matizes psíquicas que embasam os afetos: o prazer e a dor, assim como as 

sensações antagônicas que emergem da vivência afetiva, tais como  agrado, 

desagrado, alegria, angústia, amor e ódio, pulsões de vida e morte que se cruzam 

como resultado das emoções, sentimentos e paixões do indivíduo em conformidade 

com o estímulo que lhe é ofertado pelo espaço físico ou social no qual está inserido 

Encontramos, por conseguinte, na disposição dos contos desta obra, uma 

tensão que vai evoluindo, conforme a estruturação dos afetos dentro do complexo 

psíquico dos seus protagonistas. Na primeira narrativa, "Os dias revelados", 

descobrimos o relato de uma aventura extraconjugal de quatro meses, feito em 

primeira pessoa por uma voz feminina e anônima que evidencia as rupturas das 

relações conjugais que haviam se deteriorado ao ponto de ser difícil recuperá-las. A 
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história inicia-se com a evidência de um casamento monótono, sem diálogo; depois 

a enunciadora salienta que perdera a própria alteridade, sentindo-se como um 

pássaro engaiolado e confirmando a urgente necessidade de encontrar a si mesma 

através do desvio de rota, quando empreende uma aventura desesperada com um 

estranho que, assim como ela, apresenta a angústia e o desencanto com a realidade 

vivida. Guiada, portanto, por sentimentos contraditórios, ela se entrega à aventura 

amorosa intentando encontrar na relação sexual, procurada na urgência de "uma 

cadela no cio", o prazer apaziguador da saciedade espiritual, entretanto apenas 

intensifica o seu desnorteio. O amante, alcoólatra, grotesco e angustiado, oferecia-

lhe o sexo mecânico e feroz, que lhe deixava apenas a ilusão momentânea de 

completude e felicidade. Percebendo a fragilidade do relacionamento extraconjugal, 

a mulher decide reatar os laços afetivos com o marido, que se mantivera ao seu lado 

sem reação. Depois de anos do fato acontecido, ela decide "revelar" a aventura ao 

marido, não para pedir perdão, mas a fim de mostrar que o ser humano não se 

conhece plenamente e que os impulsos surgem da região obscura da mente como 

uma tentativa de sobrevivência dos condenados ao sortilégio da vida.  

No segundo conto, "A noite de Alícia", encontramos uma mudança do foco 

narrativo feminino para o masculino. Nele um adulto de 29 anos, impulsionado a 

uma visita a sua prima Alícia com quem não tinha muita intimidade e que morava no 

décimo quarto andar de um prédio da metrópole, relembra fatos de sua 

adolescência. Já no apartamento, enquanto a mulher se movimenta em suas 

atividades de anfitriã, ele não só observa as transformações físicas do corpo 

feminino, como relembra uma cena de masturbação da prima que se fixou na sua 

memória: a prima Alícia aos dezenove anos, masturbando-se no quarto onde 

dormia, na casa dos avós. O fato se repetia e ele, atraído pela visão do corpo jovem, 

assistia ao prazer solitário da prima, escondido ao pé da janela e protegido pelas 

cortinas. O garoto virgem, de quatorze anos, ignorado sempre pela prima, enche-se 

de fantasias eróticas e quando vê Alícia chegar ao gozo na última noite, na casa dos 

avós, têm a sensação de estar vivenciando a sua primeira experiência sexual com a 

prima. Entre um fato do presente e um flash do passado, o narrador observa que o 

envolvimento fantasioso que teve com Alícia se lhe configura mais valioso que os 

envolvimentos reais, posto lhe poupar os sofrimentos causados pelos "erros e 

traições", "indiferença ou sarcasmo" (ARNAUD, 2005, p.31). A cena que lhe marcara 

a memória fora tão forte que, de acordo com a personagem, sua vida estava dividida 
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em antes e depois dela. Provavelmente, isto o levara até aquele apartamento para 

visitar uma prima com quem não mantinha contato, mas depois de ver as 

modificações que o tempo imprimira à prima, despede-se melancólico e frustrado. O 

nome da protagonista, Alícia, nos remete ao verbo aliciar, que significa seduzir, 

atrair, marcando a força dos primeiros impulsos sexuais do narrador.  

Ainda com o narrador masculino e anônimo surge o terceiro conto "A 

passageira", no qual um médico, supostamente fiel à esposa e sem filhos, narra um 

fato, posto entre a realidade e a fantasia. Depois de sair do consultório, ele entrara 

em um bar, bebera três cervejas e se encaminhara para casa a fim de sair para 

jantar num restaurante com sua esposa Una, já evidenciando a monotonia do 

casamento pela observação de que nestes momentos sua esposa parecia leve e 

alegre. Ao parar no sinal de trânsito, é examinado por uma jovem que, entrando no 

seu carro, aponta-lhe uma identidade que ele não queria aceitar. Observando os 

atributos físicos da moça, o narrador tenta convencer-se de que ela não lhe desperta 

interesse, que não a conhece e que este tipo de aventura não lhe é permitido por 

causa da existência de Una, porém a passageira o envolve com carícias e beijos e 

eles mantém uma relação sexual dentro do carro. A moça diz que o conhece e que 

juntos têm um filho; exasperado, o médico tenta se livrar da intrusa e ao mesmo 

tempo deseja despedir-se dos compromissos e convenções.  Convencido pela 

passageira através de uma fotografia de que formava com ela uma família, é levado 

até uma casa com varanda, jardim e vitrais na janela, como desejara um dia comprar 

para viver com Una. Neste espaço encontra o filho, seus discos e livros prediletos e 

objetos de uso pessoal. Depois de se reconhecer como duplo, o personagem é 

tomado pela sensação involuntária do "vômito" e adormece. O conto termina com a 

sugestão de que toda a aventura empreendida correspondia aos desejos mais 

profundos que o protagonista reprimira e que se projetara no seu sonho, visto que 

ele acorda ao lado de Una, a sua esposa em estado inerte ao seu lado (também 

dormia). Pode-se notar nesta narrativa a mobilidade enraizada, já que o 

personagem, abstendo-se de uma aventura real que transgredisse às normas 

sociais de conduta, envereda por uma errância psicológica.  

O quarto conto "Girassóis no inferno" aborda a opção sexual de um 

professor universitário que vive a solidão e a estranheza num casamento de vinte 

anos, partindo para uma aventura homossexual com um de seus alunos, bem como 

o desajuste da narradora, sua esposa, ao descobrir a falsa segurança da afetividade 
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conjugal e os desejos de mulher que sufocara em nome dos padrões morais da 

sociedade. Tanto o homem quanto a mulher são movidos pelo desejo do "outro 

lugar" onde pudessem encontrar correspondência entre o eu interior e o da realidade 

objetiva. O conto é narrado em primeira pessoa pela mulher do professor que, 

partindo do dia em que enviuvara até a descoberta do mistério que envolvia os 

poemas deixados no espaço onde o cônjuge morrera, tenta compreender os 

próprios sentimentos e o drama interior vivenciado pelo marido. 

O quinto conto "O homem que veio do sonho" narra a condição humana 

como produto descartável ou como refém da mecanização do sexo. Nele, a autora 

narra em terceira pessoa a história de Dalila, adolescente de quatorze anos, 

envolvida e explorada sexualmente pelo jardineiro de sua casa. O texto permite a 

discussão sobre o desamparo em que ainda se encontram as mulheres diante da 

violência sexual. Intensamente marcado por símbolos míticos, esta trama aborda os 

efeitos da cultura pós-moderna na mente dos indivíduos em crise na modernidade 

tardia, levando-os a sobrepor as pulsões do sexo sobre os princípios éticos e morais 

que orientam a vida humana. 

O sexto conto "A mulher do próximo", narrado em primeira pessoa por uma 

voz masculina e anônima, aborda o triângulo amoroso vivenciado por um jovem 

advogado, seu pai e a sua madrasta Ana Laura. Depois de resistir durante um certo 

tempo, o jovem advogado torna-se amante da esposa de seu pai, relacionamento 

disfarçado pelas máscaras sociais convenientes, ou seja, pela vivência representada 

através de comportamentos tidos como próprios ao espaço e às relações familiares, 

camuflando as verdadeiras emoções que habitam a interioridade dos sujeitos 

envolvidos. Com o fortalecimento dos vínculos afetivos, entretanto, o rapaz começa 

a sentir ciúmes da relação da madrasta com o pai, principalmente depois de ouvir, 

um dia, os gemidos da relação íntima do casal. Ana Laura não toma partido, 

dizendo-se amar os dois, mas para manter o controle da situação decide romper os 

laços afetivos com o filho do marido. O conto termina com a saída do jovem 

advogado do ambiente onde encerraram o relacionamento e com a protagonista a 

olhar os sapatos, como a "tomar posse" (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2012, 

p.801) da própria trajetória.  

O sétimo conto "Cristal partido", narrado em primeira pessoa por uma voz 

feminina, aborda o drama psicológico de uma adolescente chamada Úrsula que, ao 

ir entregar um bilhete deixado por sua amiga Belmira ao ex-namorado Antônio, 
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percebe que esta o matara com uma facada no pescoço. Apavorada, Úrsula foge 

para a rua e até chegar a própria casa vai tecendo considerações sobre o ocorrido. 

A associação entre o cristal e o amor leva-nos a considerar, com base nas 

exposições de Chevalier e Gheerbrant (2012), a relação amorosa dos adolescentes 

da trama como "embrionária, não amadurecida", permeada por emoções 

contraditórias, o amor/ódio (expressão utilizada pela narradora para descrever as 

emoções da amiga) que coexistem no interior dos indivíduos e que marcam no texto 

o despertar da narradora para a fragilidade dos sentimentos humanos.  

O oitavo conto "Nem as estrelas são para sempre" é narrado em primeira 

pessoa por um adolescente de treze anos, anônimo, cuja relação com o pai é 

conflituosa. Dividido entre o desejo de ser amado pelo pai e a admiração pela mãe, 

o garoto vivencia as dores que marcam o amadurecimento da alma humana. 

O último conto do livro, "Açucena", segundo a própria escritora, baseia-se na 

trajetória poética da escritora pombalense Violeta de Lourdes Gonçalves Formiga, 

assassinada na capital paraibana em 21 de agosto de 1982. Pelo contato com essas 

produções, a autora verificou as inquietações e os desejos de ruptura empreendidos 

pela poetisa, o que a fez empreender uma releitura da vivência feminina com a 

literatura. Narrado em terceira pessoa, pelo marido da vítima, o conto deixa entrever 

não só as ações opressoras empreendidas contra as mulheres que escreviam, como 

a literatura como espaço de tradução e representação do eu feminino. 

Considerando que as relações humanas dentro do nosso contexto histórico 

sempre foram em sua essência marcadas por quadros problemáticos de guerras, 

violências, explorações, preconceitos e relações de poder, Arnaud fixa o seu olhar 

sobre as relações efêmeras e paradoxais do capitalismo tardio e lança luz sobre a 

estranheza do mundo interior do sujeito, despedaçado pelas transformações do 

mundo em que vive. 

Com uma linguagem cheia de metáforas e símbolos míticos, ela registra a 

representação internalizada e insatisfatória das posições e condutas sociais e a 

ausência do afeto satisfatório nas relações privadas, além de evidenciar os indícios 

da cultura patriarcal que ainda determinam relações sociais de poder. Por isso, os 

conflitos apresentados nestas narrativas residem num modo diferenciado de narrar 

os comportamentos baseados em valores e modelos que não sustentam os laços 

afetivos e seus personagens encontram-se à deriva, perdidos e confusos em busca 

de respostas para as próprias carências dentro de um universo particular de 
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relações embaraçosas, fluidas e desagregadoras, onde as individualidades entram 

em choque. 

Entretanto, mesmo apresentando mitos que representam muitos desajustes 

que se perpetuam, tais como a expressão maquinal do afeto, a sensualização do 

corpo ou à errância afetiva, promotora da vagabundagem sexual ou mobilidade 

psicológica, impulsionada pela sede de infinito sobre a qual fala Michel Mafesoli 

(2001), Arnaud não enfatiza as ações praticadas por seus personagens, mas a 

dimensão psicossocial dos fatos na trajetória do humano que os vivencia. Como ela 

mesma afirma "A precariedade das relações humanas, a solidão do homem, seu 

sentimento de insuficiência diante da vida, a culpa, o desejo, a morte, esses são 

temas recorrentes em minha literatura". Temas que, embora sejam recorrentes na 

literatura, são abordados por ela de modo singular, narrando-os a partir de uma 

relação simbólica capaz de unir o interior e o exterior do indivíduo dentro das 

percepções afetivas que extraem do real a consciência de vida 

Desta forma, pode-se registrar em cada conto a falta ou incompletude que, 

segundo Perrone Moisés (2006), constitui-se objeto de representação da produção 

estética. Para ela: "O horizonte da literatura é sempre o real que se pretende 

representar em sua dolorosa condição de falta ou representar numa proposta 

alternativa de completude" (Idem, p.106). Falta que se intensifica na busca 

desesperada de cada personagem por um sentido para a sua existência através do 

desvendamento dos próprios sentimentos e do reconhecimento do outro que integra 

a vivência afetiva. Propósito quase sempre frustrado pelo próprio egoísmo que leva 

à anulação da alteridade do outro, promovendo o choque de individualidades ou o 

deslocamento do eu, que não se adequando à realidade vivenciada, refugia-se num 

"entrelugar" psicológico que o angustia e anula.  

Como a identidade do indivíduo constitui-se através de um processo 

psicológico que se desenvolve a partir das relações em grupo, a afetividade surge 

como um fator determinante da vontade, das ações e expectativas humanas, 

podendo determinar o seu equilíbrio ou desequilíbrio, o reconhecimento ou a 

negação das posições sociais assumidas, ou ainda, desencadear sentimentos 

ambivalentes e contraditórios como dores e gozos, desencanto e felicidade. E, neste 

mar de sensações e escolhas lançadas pela modernidade, o indivíduo ata relações 

afetivas movediças, arbitrárias e insatisfatórias, levando-o a ser habitado pelo duplo 
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e se perdendo no caminho da felicidade individual, marcada pelo usufruto sensível 

do afeto. Situações que estão bem visíveis nos contos mencionados. 

Partindo dos pressupostos do teórico Jonathan Culler (1999) de que o valor 

da obra literária está intimamente relacionado a sua capacidade de possibilitar ao 

leitor vivenciar através dos personagens da narrativa sentimentos e ações 

específicos, puxamos os fios que tecem os conflitos destes contos, verificando 

diversas trajetórias da vivência afetiva pós-moderna e adentramos as portas da 

subjetividade humana neles representada, onde pudemos encontrar o 

homossexualismo reprimido, o amor obsessivo, a errância afetiva, a traição, o 

estupro, a depressão, o desejo de ser amado, o amor não-correspondente aos 

desejos interiores.  

São, portanto, narrativas que "caracteristicamente representam indivíduos, 

de modo que as lutas a respeito da identidade são lutas no interior do indivíduo e 

entre o indivíduo e o grupo: os personagens lutam contra ou agem de acordo com as 

normas e expectativas sociais" (CULLER, 1999, p.110), ou seja, essas lutas 

empreendidas pelo sujeito social e afetivo correspondem a um desajuste de sua 

individualidade com a realidade que o cerca e o oprime.   

O processo subjetivo é realizado, conforme Gonçalves (2007), por uma 

gama de interrelações empreendidas pelos sujeitos dentro dos espaços de vivência, 

materializando-se através de representações internalizadas de relações de poder e 

se mostram variados de acordo com a problemática vivenciada pelo indivíduo. 

Assim, dentro de uma nova realidade econômica, social, cultural e estética trazida 

pelo capitalismo multinacional, o indivíduo buscou novas identidades, rompendo com 

os códigos morais ensinados pelas gerações anteriores e se deixando levar por 

experimentos subjetivos que lhe trouxeram as grandes angústias existenciais. Com 

essa ausência de paradigmas para o comportamento social e sempre em busca de 

novas sensações, rapidamente enfastiadas pela velocidade da mudança, o ser 

humano perdeu o caminho de realização afetiva, por isso busca desesperadamente 

uma essência que lhe forneça as bases para uma satisfação plena ou a 

compreensão do eu que o habita, agora divorciado de suas referências e confinado 

nas próprias escolhas. Essa problemática, portanto, justifica no título da nossa 

pesquisa a expressão "afetos à deriva". 

Como Segundo Hall (2006) o indivíduo não mais se molda às velhas 

identidades sociais, as questões relativas à identidade e a vivência da subjetividade 
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assumiram lugar de destaque no processo de representação literária no universo 

contemporâneo. Assim, o modo como o indivíduo se vê ou como reage dentro de um 

contexto de intenso individualismo, com dissolução de valores e agravamento das 

carências interiores passam a ser um enfoque comum para muitos escritores da 

atualidade. Problemas que Zilberman diz ser apropriadamente captados pela prosa 

intimista: 

 

O isolamento diante do social, a valorização da privacidade e a agudização 
de uma mentalidade competitiva levam o ser humano a concentrar-se em si 
mesmo e procurar conhecer-se melhor. Nestas circunstâncias, a prosa 
intimista revela-se apropriada consagrando-se como uma das expressões 
possíveis do inconsciente reencontrado (ZILBERMAN, 1988, p.19). 
 

Considerando que a literatura, apesar de não ser uma cópia da realidade 

objetiva, mantém os elementos sociais como substância do produto estético "de 

modo tão visceral que deixam de ser propriamente sociais, para se tornarem a 

substância do ato criador (CANDIDO, 1989, p.164), podemos dizer que os 

personagens arnaudianos nos permitem uma representação intrigante da condição 

da subjetividade humana, sufocada pela individualização e pela competitividade do 

período da modernidade tardia e nos permite visualizar as angústias que se operam 

no interior do homem, perdido neste caminho sem origem nem chegada, marcado 

pela sensação sobreposta ao sentimento. 

Os discursos constitutivos de suas tramas narrativas põem em evidência o 

inconsciente humano através de constructos de intensa riqueza semântica que 

permitem a ampliação do texto em sua relação com outras literaturas e auxiliam na 

caracterização das personagens, cuja interioridade subjetiva compreende um painel 

de experiências limitadoras da livre expressão do eu dentro dos espaços privados de 

convivência. 

 

 

2.2.1-As temáticas, linguagem e personagens  

 

Os personagens de Marília Arnaud são diversificados, mas igualmente 

inquietantes, reagindo conforme às circunstâncias que se lhes apresentam e 

segundo os conflitos que permeiam as diversas idades e sexos. Deste modo, 
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encontramos neste livro tanto o desenraizamento de um homem e uma mulher 

adultos, marcados pela errância sexual e pela hipocrisia das relações sociais em 

"Girassóis no Inferno", como a angústia de uma criança de treze anos diante da sua 

primeira perda, do desencanto da traição e da difícil relação com o pai em "Nem as 

estrelas são para sempre"; ou, ainda a oposta visão do contato íntimo, ora 

enfatizado pelo prazer solitário em "A noite de Alícia" ora conflituoso e bárbaro como 

o vivencia a adolescente de quinze anos, inexperiente e pura, através do abuso e do 

estupro em "O homem que veio do sonho"; a infidelidade assumida em "Os dias 

revelados" ou a fidelidade questionada através da mobilidade psicológica em busca 

de aventuras em "A passageira"; a mulher que mata porque não supera a própria 

desilusão em "Cristal partido", assim como a que morre em nome da construção de 

sua própria identidade em "Açucena". São várias vozes que marcam a construção 

social de sujeitos que a partir da dinâmica dos nexos que fazem com a sociedade, 

expressam-se com uma linguagem própria e ratificam em seus corpos as marcas de 

sua identidade. 

Desarraigados dos valores tradicionais, os personagens de O livro dos 

afetos (2005) apresentam uma sexualidade latente como marca da sua subjetividade 

ora subvertendo os códigos de conduta, ora impondo ao outro o que Bonfim chama 

de "esvaziamento físico com esvaziamento da alma". Sujeitos desesperadamente 

buscando as sensações do sexo "como aspecto maleável do eu, um ponto de 

conexão primário entre o corpo, a autoidentidade e as normas sociais" (GUIDDENS, 

1993, p.25). 

Numa abordagem questionadora e ao mesmo tempo sensível dos conflitos 

que orientam as ações dos indivíduos diante da liquidez dos valores e paradigmas, 

seus personagens correspondem aos errantes sujeitos da era globalizada que não 

cessam de experienciar todas as possibilidades de fruição de prazeres, o que 

implica na ausência de limites ou no isolamento. 

As personagens masculinas, ora alienadas ou contidas como Eugênio de 

"Os dias revelados" ou Arturo de "Girassois no inferno", ora marcados pelo 

machismo opressor como o narrador do conto "Açucena" ou o personagem paterno 

de "Nem as estrelas são para sempre", iniciam um embate marcado pela recusa de 

igualdade do feminino, quase sempre perdendo o equilíbrio quando as mulheres se 

postam diferentes do modelo de mulher estabelecido pela relação patriarcal, numa 

postura de negação ou extermínio. Quando submissas, eles ou as enjoam ou as 
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traem. Este fastio ou apetite voraz que os torna predadores em luta pela posse do 

território das relações privadas marca a experiência amorosa contemporânea em 

que o afeto é usufruído à semelhança de outras mercadoria, como bem definiu 

Bauman (2004). 

As personagens femininas, também diversificadas, ora libertam-se 

psicossocialmente da dominação masculina, construindo um si, como ocorre em "A 

noite de Alícia", "A mulher do próximo" e "Os dias revelados", ora são vítimas da 

exacerbação e desumanização do sexo, como em "O homem que veio do sonho". 

Conformam-se à ideologia dominante como em "Girassois no inferno", "Nem as 

estrelas são para sempre" e "A passageira" ou se colocam como sujeito ou objeto- 

sujeito da obsessão afetiva, como em "Açucena" e "Cristal partido". Enfim, tanto o 

masculino quanto o feminino, marcados pelo apetite do corpo e pelos desejos do 

espírito, tentam estabelecer uma identidade própria dentro da relação afetiva em que 

as individualidades quase sempre entram em choque. 

As mulheres representadas em suas obras, conforme expõe a própria 

escritora, refletem o contraste entre "certa liberdade do corpo e as amarras que lhes 

são mais caras, as do pensamento". Refletindo, pois, as muitas conquistas da 

sociedade pós-moderna, as personagens esbarram na dificuldade de viver 

plenamente a subjetividade, pondo-se entre a culpa de abandonar certos vínculos 

que lhes são importantes e o desejo de construir um si de vivência plena do corpo e 

da palavra. 

Para definir a trajetória de muitas personagens dos contos, Marília Arnaud 

recorre ao simbólico, buscando um diálogo, no mínimo instigante com as literaturas 

cristã, grega inglesa, portuguesa ou até mitos populares, como ocorre em "Girassois 

no inferno", "O homem que veio do sonho", "Açucena", "Nem as estrelas são para 

sempre". Símbolos míticos e termos metafóricos emergem do texto tanto para 

traduzir sentimentos, estados e ações das personagens quanto para evidenciar as 

consequências dos fatos na mentalidade dos sujeitos enunciadores. 

Em "Cristal partido", por exemplo, percebemos o sentimento amoroso como 

frágil e fragmentado na metáfora do cristal partido e como elemento desordenador 

do relacionamento humano leva Belmira a matar o namorado e Úrsula a perceber 

que a fragilidade deste sentimento está justamente nas partes que o compõem: 

amor e ódio, além disso, as reflexões da narradora são feitas debaixo de uma 

"chuva", elemento celeste fecundador e dependente da influência divina ( 
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CHEVALIER E GHEERBRANDT, 2012), ironia à busca do amor ideal, transformado 

em "bicho feroz" (ARNAUD, 2005, p.91), modificando-se com a "noite 

escura"(Ibidem) dos homens e se fixando na mente da personagem de modo diverso 

do sonhado: "o amor não é tão bonito nem tão generoso assim, que amor é ódio 

também, e que quando um anoitece, o outro toma conta de tudo" (Idem, p.93). 

A sexualidade feminina em "A noite de Alícia" é descrita como um "pássaro 

recém-saído dos pequenos ovos", furtado "dos ninhos para morrer algumas horas 

depois" (idem, p.33). E a memória dos fatos que lhe marcaram surge como uma 

"canção de mãe para filho [...] da qual esquecidas as palavras exatas, resta um 

solfejar interno que não silencia nem se anula" (idem, p.34). 

Seguindo os passos de Machado de Assis, Marília Arnaud se fixa no ato 

subjetivo do olhar para evidenciar a interioridade-exterioridade de muitos de seus 

personagens, como ocorre em "Açucena", em "O homem que veio do sonho" e "Nem 

as estrelas são para sempre", ou utiliza-se de expressões relacionadas aos olhos 

para traduzir o estado de ser e as sensações que dominam a personagem. Assim, 

em "A passageira", o narrador observa os "olhões pestanudos" (Idem, p.36) da 

desconhecida e perde o controle diante dos "olhos cálidos e cheios de garra" (Idem, 

p.38) desta. Em "Os dias revelados", a narradora principia o relato com o verbo 

Olhar, reassumindo a necessidade de percepção do marido, drama intensificado 

pela observação de que a vida não podia se limitar as "[...] angústias e ao olhar" que 

a "sepultava" (Idem, p.16). Também observa que o amante tinha "olhos de possuído" 

(Idem, p.17) e reflete o julgamento de seus atos com "aos teus olhos e aos olhos de 

todo o mundo" (Idem, p.23) 

Em "A noite de Alícia", o narrador observa dentre outras coisas os "olhos de 

turquesa" da prima e ao relembrar as cenas vistas na adolescência, observa que 

quando "olharam" para ele, perceberam a sua emoção. Marcado pela "visão 

apoteótica" (Idem, p.27) da nudez da prima, ele confirma o prazer físico que ela 

sente através da chama que "flagara nos olhos de Alícia" (Idem, p.28). Prazer que 

intenta observar todas as noites, "deslizando o olhar pelo buraco da 

fechadura"(Idem, p.29), ou considerando-se "devastado por aquela visão" (Idem, 

p.34) que marcara sua vida. A personagem Ana Laura, pertencente ao conto "A 

mulher do próximo", por sua vez, apresenta-se com "olhos tentaculares" (Idem, 

p.68), que se transformaram em "olhar de forja" (Idem, p.76) quando cheios de 

desejo pelo narrador e que eram "olhos" vigiados na convivência até o rompimento 
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da relação afetiva, quando Ana Laura queda-se com o "olhar fixo nos próprios 

sapatos" (Idem p.83).  

Em "Cristal partido", a narradora reflete o medo dos outros através de "cada 

par de olhos um desconforto, uma agonia" (Idem, p.87) e evidencia a sua 

interioridade disfarçada no temor de que sua angústia seja descoberta no momento 

em que a mãe lhe descubra os olhos. O ato de olhar, apontado por Bosi (2003, p.10) 

como "móvel, abrangente, incisivo", posto no limite da emoção e do conhecimento 

de mundo, ganham, portanto, força enigmática e transcendente dentro das 

narrativas de Marília Arnaud. 

Outro elemento constante no universo narrativo de O livro dos afetos (2005) 

é a presença da sensualidade, desprovida dos detalhes chocantes, mas 

apresentando-se como linguagem dos sujeitos que descobrem o corpo como 

expressão de um si, que se opõem às relações de poder oriundas do Patriarcalismo, 

apresentando-se sob novos padrões comportamentais e sua decomposição moral. 

Neste sentido, o erotismo transgressor presente no texto arnaudiano configura-se 

como um exame minucioso das relações humanas vazias de legitimidade que são 

empreendidas no espaço privado. Ele está relacionado, portanto, à necessidade de 

conhecimento da vida interior de cada ser humano, por isso a cena erótica é vista de 

relance sem submeter a personagem ao olhar de voyeur do leitor.  

A relação entre corpo (fonte de desejo) e alma (fonte de afetos) já se faz ver 

na epígrafe escolhida pela autora para abrir a sequência de contos: 

 

(...) a essência do homem é desejo, consciência do que, no corpo se chama 
apetite. Assim, dizer que somos apetite corporal e desejo psíquico é dizer 
que as afecções do corpo são afetos da alma. Em outras palavras, as 
afecções do corpo são imagens que, na alma, se realizam como ideias 
afetivas ou sentimentos. A relação da alma com o corpo e de ambos com o 
mundo é a relação afetiva. (CHAUÍ, Marilena apud ARNAUD, Marília, 2005, 
p.10) 
 

Essa relação entre os anseios da alma e o exercício da sexualidade pode 

claramente ser observada na necessidade apresentada pela senhora de "Os dias 

revelados" que deixou de se sentir dela mesma, ou pelo médico de "A passageira", 

que cria seu caso de infidelidade para fugir de uma vida que lhe parecia "uma 

grande mentira"; pela sexualidade suprimida e ocultada do professor Arturo para 

manter as aparências e o desejo psíquico de satisfação plena de sua esposa, que 

finge não perceber as rupturas do casamento a fim de "não desarrumar" a união de 
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vinte anos, projetando seus desejos na construção da imagem da suposta amante. A 

angústia de Dalila pela imposição do sexo sem afeto e a obsessão e desequilíbrio do 

jardineiro que a oprime em "O homem que veio do sonho"; ou ainda, a situação 

ambígua de Ana Laura diante do prazer extraconjugal e da proteção do casamento 

ou, ainda, a manifestação do prazer corporal em conflito com a insatisfação do 

universo psíquico em "Açucena". Todos esses personagens vivenciam um conflito 

interior acarretado pela carência deixada pela dessubstancialização das relações 

sexuais. Isto porque, como afirma Bataille (1987), o erotismo só assume o caráter de 

humano quando difere da sexualidade animal, baseando-se numa relação de 

envolvimento íntimo entre os parceiros. 

A violência é outro fator presente nos contos desta obra. Diferentemente de 

outros autores contemporâneos como Rubem Fonseca, Ignácio de Loyola Brandão, 

Roberto Drummond, Sérgio Sant'ana, Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll que 

abordam o brutalismo urbano "com descrições e recriações da violência social entre 

bandidos, prostitutas, policiais corruptos e mendigos" (SCHOLLAMMER, 2011, 

p.27), Marília Arnaud enfoca a violência como uma explosão do interior humano, 

dentro do espaço em que naturalmente deixa-se perceber tal como é, o privado. O 

ato agressor surge como válvula de escape para as opressões e desencontros 

cotidianos promovidos pelas relações de gênero baseadas no relacionamento puro, 

ou seja, não há uma abertura para o envolvimento afetivo entre as pessoas, 

enfatizando-se a experiência amorosa fundamentada no exercício livre do sexo em 

sua multiplicidade de realizações. 

Todos os personagens dessas narrativas vivem as situações afetivas com 

toda a gama de resultados que elas proporcionam: o prazer físico, a carência, o 

aniquilamento da alteridade, o medo, a violência, o desejo da novidade, promotora 

da vagabundagem sexual ou mobilidade psicológica, o desejo de liberdade pessoal, 

marcado pela vontade de transcender o espaço de suas limitações e infelicidade, 

que é a vida privada. Neste percurso de representação, Arnaud não enfatiza as 

ações praticadas por seus personagens, mas a dimensão psicossocial dos fatos na 

trajetória do humano que os vivencia. Como ela mesma afirma "A precariedade das 

relações humanas, a solidão do homem, seu sentimento de insuficiência diante da 

vida, a culpa, o desejo, a morte, esses são temas recorrentes em minha literatura". 

Assim, fixando o seu olhar sobre as relações efêmeras e paradoxais do 

capitalismo tardio, a escritora lança luz sobre a estranheza do mundo interior do 
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sujeito, despedaçado pelas transformações da era globalizada, em que as 

identidades assumiram uma infinidade de formas, porque, diante das novas e 

infinitas experimentações pessoais, o afeto começou a perder o lugar a ele 

reservado nas relações intersubjetivas, agravando-se com a dificuldade cada vez 

mais intensa de entrega total dos indivíduos aos relacionamentos afetivos. 

Incapacitado de entender a si mesmo e ao outro, o ser humano é imerso na 

angústia, dúvida e solidão e recorre à violência como forma de se impor sobre o 

outro, num ato descontrolado frente ao despreparo emocional para aceitar as 

perdas. 

Reynaldo Damázio (2005) assevera que neste livro os sentimentos são 

destituídos de qualquer realização íntima ou ainda de qualquer gesto que torne o ser 

humano menos narcisista e menos preocupado consigo mesmo: 

 
O encontro com o outro se despe de qualquer epifania e apenas revela a 
sombra de nossa impotência. Não há uma coreografia prévia para a dança 
dos desejos e suas incertezas. A escritora, atenta a cada movimento 
humano, busca nomear o intangível dos gestos afetivos e sua volátil 
materialidade. 

 

Observando os contos aqui retratados, podemos comprovar que as 

personagens arnaudianas são construídas a partir de sua relação afetiva com os 

outros com quem mantém relações dentro do espaço privado. Neste universo 

particular, elas vivenciam situações diárias que não correspondem às suas 

necessidades mais íntimas, o que desencadeia conflitos, nomadismos enraizados 

(ou seja, pela imaginação, o que implica a permanência da situação social 

vivenciada) ou enclausuramentos. Postando-se entre preconceitos enraizados da 

cultura patriarcal e o desejo de usufruir a plenitude das possibilidades do contexto 

pós-moderno, esses sujeitos narrativos empreendem ou desejam novas 

experiências amorosas, sem contudo, encontrar a plena felicidade, já que a 

efemeridade ou a ausência do afeto promove uma fratura entre o eu e o mundo 

exterior. 

Homens e mulheres transitam pelas narrativas deste livro carregando o peso 

da solidão, a angústia, o desejo de fuga, a ânsia de matar, o pessimismo e a dor, 

uma vez que assumiram papeis sociais desgastados frente a emancipação feminina, 

indesejados por causa das opções sexuais, esvaziados pela correria ou pela 

pseudonecessidade de emoção do mundo moderno. Desta forma cada um é 
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construído a partir de uma série de metáforas e símbolos que deixam conotações 

físicas e psicológicas carregadas de sensações tradutoras de uma interioridade 

sufocada.  

Fica, então, evidente que o elemento desencadeador do conflito é sempre a 

afetividade do sujeito que ora não se reconhece dentro do universo das 

interrelações, anulando-se ou fugindo, ora é habitado pelo sentimento narcisista e 

individualista que o faz seguir caminhos desordenados, livres ou inconscientes. As 

personagens dessas narrativas, portanto, representam os desejos incontornáveis 

dos sujeitos da modernidade tardia, cujo comportamento é marcado pela 

fragmentação pós-moderna, vivendo no corpo e na mente as tendências 

contraditórias de prazer intenso e angústia, vaidade e ansiedade, fragilidade e 

euforia. 

Observamos que, por analisar com igual cuidado o devir afetivo e a 

construção da identidade social tanto do gênero masculino quanto do feminino, 

Arnaud amplia o seu foco para o ser humano que, perdendo o ponto de interseção 

com o outro, fica impossibilitado de viver relacionamentos onde os sentimentos são 

legítimos e duradouros. Por esta razão amor e morte se encontram na narrativa, a 

fim de revelar com profundidade as múltiplas faces do afeto humano, que pode ser 

obsessivo, anulador, compulsivo, errante, parcial e efêmero. 

Essas personagens da prosa arnaudiana movimentam-se, na maioria das 

vezes no espaço da casa, onde homens e mulheres se deixam ver em sua 

totalidade. Entretanto, por estar o eu em conflito com as relações sociais 

empreendidas, o espaço público surge com cores mais atraentes e convidativas, 

embora o foco esteja na personagem e seus conflitos. 

 

 

2.2.2-Os espaços e as estruturas narrativas 

 

Escrever é um processo, de certa forma, obsessivo, 
porque o autor acaba tão impregnado pelo personagem, 
por sua voz, que tem dificuldades com a realidade 

(Marília Arnaud in BRANDÃO, Fabrício. A bela 

literatura) 
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Considerando que "figurar o espaço é tematizar condicionamentos 

recíprocos entre figuras humanas e seu entorno, mas também problematizar as 

relações entre as figuras humanas, elas mesmas, na partilha de espaços comuns 

"(SOETHE, 2007, p.221), podemos dizer que os dramas interiores impulsionam as 

personagens arnaudianas a transitar entre o espaço doméstico e o público. O 

primeiro como o espaço das vivências do eu na realidade objetiva e o segundo como 

o espaço de fuga para as ações desejadas.  

A própria autora nos faz entender que o espaço não recebe ênfase na sua 

obra, funcionando como canalizador da subjetividade do sujeito: "Faço uma literatura 

intimista, onde a vida privada é o espaço ideal para expressão de emoções e 

sentimentos". Habitado por sujeitos impulsionados pela insatisfação e pela procura 

desesperada de si mesmo, o espaço é absorvido pelo drama vivenciado, ora se 

cruzando, ora se abrindo para outras possibilidades de leitura.  

Dalcastagné assegura que, embora a literatura feminina não aborde os 

espaços abertos das ruas e cidades, limitando-se ainda ao privado, observa-se que 

na literatura atualmente produzida "o espaço, [...] mais do que nunca, é constitutivo 

da personagem, seja ela nômade ou não" (2003, p.33), ou seja, representa a 

percepção que a personagem tem de tudo o que a rodeia no tempo limitado de suas 

experiências. Assim, nas narrativas aqui apresentadas, podemos ver o espaço de 

modo simbólico e contraditório, já que em alguns contos a mudança de espaço que 

geralmente pressupunha a libertação dos dramas particulares dos enunciadores, 

representa a destruição. Notamos por exemplo no conto "O homem que veio do 

sonho", a personagem Dalila a transitar do seu quarto de dormir ao espaço do 

galpão, o primeiro representa o refúgio, a proteção da família e o segundo o 

aprisionamento do mundo exterior, fato que se agrava nos dois outros espaços fora 

da casa: o jardim e o terreno baldio onde se comprovam a ameaça e o estupro. Em 

"Os dias revelados" os lugares da aventura extraconjugal embaralharem-se com o 

espaço de convivência com o marido, como se as partes positivas de um 

completassem o outro, mas a personagem não rompe os laços do casamento 

porque o espaço doméstico, embora lhe promovesse insatisfação, representava  a 

segurança e ela se habituara ao "conforto da gaiola" (ARNAUD, 2005, p.12). 

Nos contos "Açucena", "Girassois no inferno", "Nem as estrelas são para 

sempre" e "A mulher do próximo", o espaço doméstico pode ser visto como lugar de 

opressão e o público como local de socialização ou fuga. No primeiro texto, a 
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personagem é rejeitada por anelar transcender o espaço doméstico, mas ao 

conseguir é assassinada pelo marido; no segundo conto, o homem tenta libertar-se 

da fracassada relação conjugal através do adultério e a mulher só consegue retratar 

suas frustrações e desejos quando o marido morre em circunstâncias insólitas; no 

terceiro, aparece apenas o espaço privado onde o personagem questiona as formas 

de convivência e as relações de poder entre os membros da família. 

Para Dalcastagnè (2003), o espaço habitado pelas personagens da literatura 

brasileira de autoria feminina na contemporaneidade pode ser descrito como 

contraditório e violento , ocorrendo sempre na esfera doméstica, embora as 

diferenças e oposições sociais também nele apareçam. No conto "Cristal Partido", 

observamos a relação circular do espaço: a reflexão de Úrsula feita na rua sobre o 

homicídio de Antônio adentra a casa da narradora, onde conversava com sua amiga 

Belmira, e a do morto, marcada pela visão de luta e de morte. A rua, espaço público, 

funciona como uma ponte entre um e outro, numa junção dos elementos opostos 

que compõem o conto (o amor/ódio) e está tomado por uma chuva que a 

personagem associa a choro, ou seja, o sofrimento que transforma um em outro.   

Por ser o espaço doméstico sempre um lugar de conflitos nas narrativas 

arnaudianas, e as mulheres evidenciarem o desejo de transcender seus limites, 

pode-se dizer que ele configura o desejo do desenraizamento vivenciado pelas 

mulheres a partir da consolidação das lutas feministas e a consciência de que o 

espaço com suas relações de poder encontra-se inscrito não apenas nas estruturas 

sociais como também na mentalidade sócio-histórica dos indivíduos que nele 

habitam. 

Quanto ao estilo de narrar, verificamos que Marília Arnaud segue algumas 

técnicas narrativas contemporâneas, como a fragmentação do texto e a ausência de 

herois, porém não envereda pelo caminho das experimentações linguísticas e 

estéticas radicais, que produzem narrativas confusas com repetições exaustivas de 

palavras e espaços em branco. Também não se insere entre aqueles que habitam a 

fronteira do ser ou não ser literatura. Ela faz parte do grupo que Beatriz Resende 

aponta como sobrevivente das facilidades do computador, articulando textos com 

uma escrita cuidadosa e de qualidade, evidenciando vasto conhecimento, 

criatividade e originalidade na escrita, utilizando certas inovações, porém mantendo 

os pés bem apoiados na tradição literária. Suas narrativas não-lineares instigantes e 

profundas mantém uma constante tensão causada pela busca de realizações dos 
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anseios afetivos que não encontram respaldo no mundo exterior ou são sufocados 

para se adequar aos papeis socialmente assumidos. Quanto ao tempo, são 

marcadas pelo tempo psicológico, caracterizando-se como literatura intimista.  

A linguagem de Marília Arnaud é simples e veloz e ao mesmo tempo 

carregada de imagens poéticas fortes e significativas. O escasso diálogo e a 

preferência pelo fluxo de consciência, ao mesmo tempo em que permitem o 

aprofundamento nos dramas mentais das personagens, também contribuem para 

revelar o estado caótico do universo em que ele está inserido, assim como a imensa 

problemática de aceitação do outro que se constrói, curiosamente, dentro da 

rejeição ou do silêncio daquele que fala. Os discursos são, em sua maioria, indireto 

e indireto livre.  

Reynaldo Damázio (2005) corrobora o grande valor literário dos textos de 

Arnaud, apontando-lhe como característica o trabalho psicológico das narrativas, o 

jogo com arquétipos como o complexo de Édipo, o desejo transgressor, os pecados 

capitais, a possessividade falocêntrica, o amor como redenção, mas principalmente 

a sua capacidade de revigorar fatos da realidade objetiva com ênfase nos encontros 

e desencontros das pessoas, com a exploração de cenas banais que se cobrem 

com "a violenta correlação de forças dos afetos e causa implosões na aparente 

calmaria da rotina doméstica, do trabalho, da vida como a entendemos".  

Damázio (2005) também observa que nos contos desta escritora reside 

"uma elegância desconcertante" que oferece ao leitor "um teste de fogo com os 

próprios afetos" na sua impossibilidade de realização total e o desafia a penetrar no 

olhar alheio. São relados, diz, onde "a verdade íntima dos afetos é a nossa 

intransponível solidão". Ironizando o título da obra, O livro dos afetos, ele afirma que 

deveria denominar-se O livro dos desafetos, por apresentar um turbilhão de 

desencontros, de decepções, de rupturas nas relações pessoais e amorosas, porém 

reconhece nos contos do livro uma abordagem profunda em que os afetos surgem 

como disposições da alma e da vontade. Essa profundidade de abordagem nos faz 

perceber uma escritora não só criativa como extremamente exigente com a sua 

escrita. De fato, inegável que o livro deixa-se dominar pela relação embativa entre 

humanos que, sofrendo alterações no seu mundo exterior ou em si próprio, tentam 

sobreviver a este processo de influências sobre o seu psiquismo. 

Em meio aos diversos processos de subjetivação, a afetividade, portanto, 

distingue-se como elemento potencializador do indivíduo, pois envolvendo uma 
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dimensão biológica responsável pelas sensações internas do sujeito e uma social, 

representada pelos olhares externos daqueles com quem se mantém contato, pode 

impedir ou desenvolver as diversas capacidades humanas.  

 

2.2.3-Posições do narrador e as vozes narrativas 

 

A literatura, assim como toda criação artística, é o espaço 
do imprevisível e da imprecisão. É preciso acreditar na voz 
narrativa e manter-se fiel a ela para trazer à tona o 
personagem (homem ou mulher) em sua inteireza. Somente 
uma narrativa densa e coesa, capaz de impactar o leitor, de 
fazê-lo refletir sobre as coisas do mundo, sobre a condição 
humana, pode assegurar que um romance não seja lido 
impunemente (ARNAUD, Marília. In: BRANDÃO, Fabrício. 
Entrevista a Marília Arnaud) 

 
Regina Dalcastagnè² (2001) afirma que os protagonistas e narradores dos 

romances contemporâneos (e aqui incluímos o conto) são herdeiros da loucura e 

dos fracassos quixotescos, não dispondo mais das atitudes próprias aos grandes 

herois ou de seus envolventes discursos. Encontramos agora sujeitos confusos que 

mentem, divagam, enganam e são enganados. Para a pesquisadora esse narrador 

suspeito propõe maiores possibilidades de interpretação que o narrador tradicional, 

já que exige a perspicácia do leitor, que terá que transitar pelos caminhos do texto, 

reconhecendo a sua imprevisibilidade e as armadilhas do discurso em relação ao 

sujeito que fala. 

A pesquisadora ainda ressalta que, ao contrário dos personagens que 

perderam suas prerrogativas e suas qualidades, o narrador está sendo cada vez 

mais enfatizado por causa da ênfase cada vez maior dada ao discurso. Deste modo 

o discurso é, muitas vezes, investigado como marcação da identidade ou um ponto 

de vista sobre o qual se traduz o mundo entorno. Por isso, narradores, personagens 

e até mesmo autores buscam cada vez mais legitimar a sua fala, seja através da 

força argumentativa do discurso tradicional, seja pela valorização do discurso de 

novas categorias: o louco, a mulher, o imigrante. Deste modo, assumindo 

características cada vez mais complexas, os narradores utilizam a palavra como 

decifração de si, tornando-se comum a presença dos monólogos interiores, fluxo de 

consciência, diálogos, ampliando assim os espaços de percepção da narrativa. 

(DALCASTAGNÈ², 2001) 
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Com esse deslocamento da ênfase do narrador para a própria história 

narrada, a estética textual assumiu um caráter mais livre com a valorização da 

subjetividade do enunciador e dos personagens, passando-se a "reproduzir com a 

máxima fidelidade a experiência psíquica" (ROSENFELD, 1976, p.84).  

Posto serem tecidas na "substância viva da existência", as narrativas 

contemporâneas exibem uma trama problemática e fragmentada onde os narradores 

transitam entre passado e presente como a assumir uma dupla identidade dentro de 

um espaço extratemporal que lhe permite a construção de um eu. Assim, a 

personagem narrante, embora seja o vínculo referencial para a percepção leitora, 

desloca-se do papel de ordenador lógico da ação, permitindo que a estória conte-se 

por si mesma, como aponta Friedman, através da "consciência mental [...] 

dramatizada de maneira direta, em lugar de ser relatada e explicada indiretamente 

pela voz do narrador [...]" (2002, p.170). 

Esse narrador hesitante busca apoiar as problemáticas retratadas no 

contexto social onde a obra de arte tem suas raízes e onde busca sua inspiração, o 

que a faz legitimar de uma maneira ou outra comportamentos, valores e sentimentos 

(DALCASTAGNÉ, 2013). Neste sentido é que nascem os narradores arnaudianos de 

O livro dos Afetos (2005), onde encontramos uma multiplicidade de pontos de vista 

que marcam a representação literária não apenas de um "gueto", mas do sujeito 

humano, despedaçado em sua individualidade, sexualidade e dentro de suas 

relações.  

Dos nove contos, oito são narrados em primeira pessoa e, geralmente, 

marcados por narradores anônimos que tentam desesperadamente compreender a 

vida exterior, de modo que seus esforços se convertem na tentativa de "captar a 

própria essência, que por sua vez parece algo assustador e duplamente estranho no 

contexto do estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais" (ADORNO, 

2003, p.58). Narradores que, independentes de sexo ou idade, são constituídos de 

uma intensa carga dramática, marcada pelo choque entre os processos íntimos de 

subjetivação e a relação conflituosa com o outro ou com o meio. 

No primeiro conto do livro: "Os dias revelados", encontramos um narrador 

homodiegético que julga os fatos, analisa tudo o que está ao seu redor, mas não 

consegue entender a si mesmo. Seu relato traduz a amargura e o vazio do indivíduo 

que atua como ator social, usando as máscaras da convivência e refletindo o 

fracasso da vida privada. Dominado pelo pessimismo e pelo alargamento da medida 



85 
 

do suficiente, mostra-se indiferente aos sentimentos do outro e apresenta-se como 

degradado, desvinculado de valores, sem preocupação com o outro com quem 

convive. A personagem assim se coloca: "Antes de mais nada, devo dizer-te que 

não estou buscando perdão. Tampouco compreensão ou piedade. Eu te juro" 

(ARNAUD, 2005, p.12). É uma voz feminina que evidencia a relação traumática dos 

habitantes da era pós-industrial, onde os laços são efêmeros e os compromissos 

apresentados como uma prisão: 

 

Podes imaginar um pássaro que acostumado ao conforto da gaiola esquece 
que possui asas, mas que, à breve visão de outra ave, recorda sua natureza 
alada e, no reconhecimento do próprio corpo, sacode-se na tentativa de 
alçar voo, porém não encontrando espaço, retorna à sua imobilidade, que 
só então se revela como morte? (ARNAUD, 2005, p.12) 
 

Em "A noite de Alícia", encontramos o narrador intradiegético e, apesar de a 

narração ser feita em primeira pessoa, concentra-se mais no ato aliciador da 

protagonista que nos próprios sentimentos. Temos um narrador onisciente e ao 

mesmo tempo testemunha, que observa a realidade do outro como medida do seu 

próprio desencanto. Ajuizando a relação homem mercadoria, os desejos do 

enunciador se deslocam pela transformação do produto desejado: a prima. A 

memória surge como a voz que marca o envolvimento interior da personagem com o 

impulso consumista do sexo, "pois agora a intimidade justifica-se na exploração dos 

caminhos do corpo e da vida pessoal, de seus recursos de presença e da afirmação 

criativa, de dispositivos privados, numa cultura massificada, inumana e alienante" 

(SCHOLLAMMER, 2011, p.117). Tornando-se, por conseguinte, um transeunte no 

universo do prazer, o narrador percebe que os desejos da alma raramente 

coincidem com a realidade objetiva, por isso mantém-se frustrado e melancólico, 

observando que "Na desordem da fantasia, Alícia nunca [...] faltou. Como realidade, 

sei agora que não [...] basta" (ARNAUD, 2005, p.34). Em A passageira, temos o 

narrador masculino homodiegético que penetra no mais fundo de seus próprios 

anseios, narrando a história do outro que habita os seus sonhos e desejos mais 

íntimos.  

Na narrativa "Girassois no inferno", observamos o narrador autodiegético 

tentando reafirmar o propósito de suas ações cotidianas e ao mesmo tempo 

questionar as identidades sexuais assumidas na clandestinidade. Entre o 

desencantamento de mundo e a necessidade de âncoras, "O narrador parece fundar 
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um espaço interior que lhe poupa o passo em falso no mundo estranho, um passo 

que se manifestaria na falsidade do tom de quem age como se a estranheza do 

mundo lhe fosse familiar" (ADORNO, 2003, p.59). 

O narrador heterodiegético do conto "O homem que veio do sonho"  emite, 

através de imagens e impressões sinestésicas, o mal-estar proveniente do uso do 

sexo como fluxo de mediocridade, vivenciado pelo indivíduo da modernidade tardia. 

Analisa-se o corpo como mercadoria submetida ao olhar humano dentro dos 

abismos da libido. Afetados pela banalização e perversão, os desejos invadem as 

fronteiras do possível e do proibido e se constituem em desequilíbrio afetivo. Neste 

conto, encontramos os impulsos sexuais como a origem da violência e fonte da 

opressão feminina.  

A liberdade desregrada da era pós-moderna com as suas promessas de 

prazeres e através do consumo exacerbado acaba se tornando um fardo e 

transformando o próprio homem em objeto de mercado. Narrado em terceira pessoa, 

o conto tem forte projeção do psicológico feminino diante da violência sexual. A 

presença do elemento humano torna-se ao outro uma ameaça e fonte de sofrimento: 

"Imediatamente, tomou consciência de que estava à mercê daquele estranho e de 

que, qualquer que fosse sua vontade, o que quisesse dela, estava certa, nada podia 

fazer para impedi-lo (ARNAUD, 2005, p.61). 

Na narrativa "A mulher do próximo", o narrador masculino é intradiegético e 

evidencia a ruptura com o ideal de família guardiã da moral. O ser humano órfão de 

valores, absorvido pelas pulsões sexuais e afetado pela falta de nexo da própria 

trajetória é a marca desta narrativa. Em "Cristal partido", o narrador feminino 

intradiegético acaba associando as confusões mentais com as do espírito na 

tentativa de entender as razões que levaram a amiga Belmira ao assassinato do seu 

grande amor. Nesta tentativa, percebe-se a efemeridade dos afetos básicos de 

medo, amor, ódio e desejo dentro das relações cotidianas. Este conto é o único do 

livro com narrador nomeado. Nele vemos a narradora imergir numa visão pessimista 

das relações humanas, percebendo-se vulnerável à expressão dos sentimentos 

negativos que habitam as pessoas, colocando-se como uma das "testemunhas de 

uma condição na qual o indivíduo liquida a si mesmo, convergindo com a situação 

pré-individual no modo como esta pareceu endossar o mundo pleno de sentido 

(ADORNO, 2003, p.62). 
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"Nem as estrelas são para sempre" é um conto de grande expressividade. 

Com um narrador masculino, homodiegético, apresenta um mergulho do ser humano 

dentro de si mesmo à procura das saídas viáveis para as relações humanas lesivas 

e insatisfatórias. Para Rinaldo de Fernandes (2011), o tratamento dado ao drama do 

garoto de treze anos que entre uma desilusão e outra lança um olhar sobre cada 

membro da família, transforma esta narrativa numa peça de muita qualidade, posto 

que o conflito de adultos marca o universo do adolescentes sem as marcas de uma 

ficção infanto-juvenil. Nocauteado por uma imensa tristeza e pela solidão, o narrador 

consegue emergir do poço de desilusões em que se inserira, assumindo o fatalismo 

e o ceticismo próprio da era globalizada: nada é para sempre, nem mesmo as 

estrelas. Essa experiência o faz perceber "que os afetos são contraditórios, 

traiçoeiros, indomáveis em sua concreta urgência" (DAMÁZIO, 2005), favorecendo a 

construção de uma barreira onde o silêncio é sua maior e mais constante linguagem. 

Como salienta Rinaldo de Fernandes (2012): 

 
É no silêncio que o garoto - “apático” para o pai, um corretor de imóveis - 
tece sua tristeza, narrando para tentar compreender o que se passa em 
torno dele, ou entre ele, a mãe cancerosa, o pai perverso e a tia dedicada 
(veio, com a doença da irmã, para ajudar a família). Tudo para o garoto, no 
que se refere à mãe, ao pai e à tia (sobretudo a estes dois últimos), é cisma, 
suspeita. Tudo intolerável de tão insondável. 
 

O narrador de "Açucena" é homodiegético e deixa bem clara a 

heterogeneidade da mulher com quem convive pela figura que se opõe ao seu ponto 

de vista, emergindo do fundo de suas angústias. Neste conto se abrem ao leitor não 

só o assujeitamento da mulher como também as rupturas que ela empreendeu 

através da escrita, espaço de tradução da própria subjetividade e de construção de 

uma identidade social feminina baseada na igualdade de direitos e no respeito às 

diferenças. Também analisa o obscuro sentimento humano, motivado pela própria 

obsessão e capaz de pensar cada gesto para suplantar o outro. 

Essa narrativa, baseada nas experiências femininas, na memória individual 

da escritora e na condição social da mulher, constitui-se "escrita de si", evidenciando 

o ser mulher para si ou como a mulher se constrói dentro dos paradigmas históricos 

e sociais, rompendo as estruturas de poder em busca do prazer e do sucesso. 

Encontramos neste trajeto os (des) caminhos afetivos que abrem reflexões sobre a 

trajetória das mulheres escritoras, discriminadas, esquecidas ou mortas por 

romperem com os padrões de uma época e ousarem defender suas ideias, 
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construindo-se como sujeito-mulher. Deste modo, tanto o conto mencionado quanto 

os outros que compõem a obra O livro dos afetos (2005) se encaixam, conforme 

Rinaldo de Fernandes (2012), na vertente de análise dos dramas da vida privada, 

pois são construídos em torno de narradores que, retirando as máscaras sociais que 

os sufocam, escancaram as portas da sua intimidade, mostrando as relações 

privadas como foco de opressões e de violência física ou psicológica 

Marília Arnaud prefere utilizar narradores de categorias diversas e de 

posições sociais diferentes (homem, mulher, jardineiro, médico, advogado, tradutora, 

dona de casa) e, ao ser indagada sobre essa multiplicidade de pontos de vista na 

narração, ela responde: "Creio que a diversidade de narradores enriquece o texto 

ficcional, e que as crises de identidade são o leitmotiv na construção de 

personagens". Desta forma, a sua produção ficcional torna-se mais abrangente, 

promovendo debates sobre as relações dos indivíduos em sociedade e os modos de 

subjetivação que empreende para sobreviver aos novos padrões de comportamento. 

A partir dessas considerações, podemos determinar a representação de 

diversas categorias na produção ficcional de Marília Arnaud: o jovem, o adulto, a 

criança, a mulher emancipada, a dona de casa, o homossexual, a mulher solteira, 

etc. Protagonistas, correspondentes a gêneros diversos que constroem os próprios 

caminhos a partir da necessidade de uma vivência particular e satisfatória dos afetos 

dentro dos espaços de relações íntimas, porém seus anseios são frustrados pelo 

individualismo e narcisismo de cada um. Por este motivo vivem ora em fuga dos 

códigos sociais a ele impostos, ora em busca desesperada de um sentido para a 

existência pelo individualismo egocêntrico, mas sempre imerso nas trágicas relações 

afetivas. 

As personagens femininas são representações sociais da mulher que ainda se 

divide entre os novos papeis a ela atribuídos pela sociedade globalizada e as 

funções domésticas, resquícios da cultura patriarcal. Elas tentam superar as 

imposições da cultura patriarcal, usufruindo da liberdade do corpo e da mente, 

evidenciado pelas lutas feministas, contudo esbarra nos estereótipos e forças de 

opressão que ainda permeiam as relações de gênero. A representação masculina, 

por sua vez, corresponde a homens ora absortos no universo do prazer, ora 

perdidos diante do comportamento emancipado das mulheres. Quanto à arquitetura 

da narrativa é possível observar a fragmentação e o uso de uma linguagem rica em 

conotações pelo uso constante de metáforas e símbolos míticos, utilizados para 
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analisar os complicados caminhos de construção da identidade social, juntamente 

com a trajetória afetiva. Esse caminho de subjetividade ganha uma dimensão 

profunda, pois as personagens experimentam alterações tanto na realidade exterior 

quanto na problemática interior, que funciona como estopim dos desajustes e das 

violências ocorridos no meio social em que estão inseridos.  

A escrita de Arnaud apresenta também um intrincado jogo com os olhos das 

personagens, através do qual retrata não só os conflitos que os absorve, como 

também as ações nas quais os projeta ou que os determina. As vozes narrativas 

indicam uma multiplicidade de pontos de vista e seus conflitos estão centrados na 

problemática afetiva que determina ações de ruptura, reconhecimento ou negação 

das identidades sociais assumidas Nessa busca, percebemos que os caminhos do 

amor e do sexo se cruzam, todavia na transbordante necessidade de encontrar o 

caminho da felicidade interior, o ser humano acaba se perdendo nos enigmáticos 

caminhos da relação afetiva.  

Como podemos observar pelos enredos dos contos abordados aqui, cada 

narrativa dessa obra é uma espécie de quebra-cabeças imagético, onde todas as 

peças, embora estejam espalhadas ao longo do texto, tem seu lugar determinado. 

Essas imagens marcam as trilhas que devem ser seguidas pelo leitor para 

interpretar as formas de construção de homens e mulheres que caminham, sem 

rumo definido, em busca do preenchimento do vazio de si mesmos e do 

entendimento da assustadora distância que os separa do outro.  

Considerando a diversidade de narradores e de enfoques na problemática 

afetiva presente no universo ficcional arnaudiano, o capítulo posterior a este 

apresenta uma leitura dos contos selecionados como corpus deste trabalho, por 

considerá-los de uma representação mais profunda e mais rica dos dramas 

subjetivos do homem contemporâneo. Neles Arnaud desenvolve um modo singular a 

representação da afetividade, retratando em através de cada personagem os 

conflitos específicos ao tipo de relação intersubjetiva que o indivíduo mantém com o 

outro. A identidade, então, emerge como um processo determinado pelo resultado 

das ações e embates de um indivíduo com o mundo para determinar os caracteres 

próprios que o diferenciam dos outros.  

Para Maheirie, "a qualidade relacional do afeto depende da história do 

sujeito, ou seja, de suas significações singulares que são mediatizadas por um 

determinado contexto histórico, social e político" (2002, p.38), portanto, cada 
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personagem, ao assumir uma trajetória própria para a vivência de sua interioridade, 

que é marcada por suas internalizações psicológicas e pelo tipo de relação que tem 

com os outros, constitui-se numa representação literária autêntica da subjetividade 

pós-moderna. Intentamos também para o fato de que esses quatro contos possuem 

vozes narrativas diferentes em gênero e idade, bem como problemáticas subjetivas 

diversas a serem enfrentadas por personagens com papeis sociais também 

diferentes. 

O percurso de análise que estabelecemos toma como categorias analíticas o 

discurso do narrador (por ser elemento estruturador da história e portador de 

ideologias), a caracterização das personagens, porque são elas quem alimentam 

o enredo e tornam vivas as ideias (Cândido 2007) e a representação dos 

percursos de subjetividade afetiva dentro dos espaços das relações sociais. 

Justificando que, os elementos centrais da trama narrativa são o enredo, as 

personagens e as ideias e que a obra de ficção baseia-se "num certo tipo de relação 

entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a 

concretização deste" (Idem, 2007, p.55). Assim, intentamos examinar na 

materialidade do texto as emaranhadas relações de suas partes e o efeito por elas 

produzido, na tentativa de vislumbrar a representação da identidade social de 

homens e mulheres no exercício da afetividade e dentro da tragicidade das relações 

intersubjetivas contemporâneas. 
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                                            CAPITULO III 

 

 

AFETOS À DERIVA: UMA LEITURA DOS CONTOS DE MARÍLIA ARNAUD 

 

3.1- Conto “O homem que veio do sonho” 

 

Este conto aborda a construção social e psicológica da mulher vitimada pelo 

abuso e estupro e o comportamento do homem dominado por pulsões sexuais 

descontroladas. Nesta narrativa, encontramos a história de uma adolescente de 

quatorze anos chamada Dalila que é envolvida, explorada e vitimada sexualmente 

pelo jardineiro de sua casa. Tratando-se, portanto, de uma narrativa de caráter 

intimista, o enredo estrutura-se em torno das percepções dessa personagem 

feminina a respeito do seu entorno, particularizando os sentimentos que a invadem e 

sua relação com o ofensor. Os fatos desenvolvem-se predominantemente no espaço 

doméstico e num galpão em ruínas, onde ocorrem os abusos.  

O conto mantém sempre uma tensão entre o espaço de abuso e o de 

vivência particular, ora somando, ora misturando as sensações. Nota-se, portanto, 

que e a reação psicológica da personagem nos dois espaços é a mesma: a 

incapacidade de reagir: “Tentou mover-se para trás e, exatamente como no sonho, 

os pés haviam se transformado em duas bolas de chumbo" (Idem, p.64). 

Dispostos de forma não linear, os fatos vão ganhando dimensões mais 

profundas pela complexidade dos símbolos lançados no texto para retratar o 

doloroso encontro da garota com as experiências do sexo forçado e, 

consequentemente, a perda gradativa das ilusões femininas em relação ao sexo. 

Essas imagens dão maior dramaticidade ao enredo e permitem a ampliação dos 

significados dos episódios narrativos numa "explosão de energia espiritual que 

ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena [...] história que conta" 

(CORTÁZAR, 1974, p.153).  

As cenas iniciais correspondem a uma angustiosa projeção do conflito 

interior da personagem sobre os elementos do espaço onde ocorriam os abusos 

sexuais da garota e parecem indicar que ela apenas havia sonhado já que acorda 
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em seu quarto onde desfrutava da proteção dos pais, porém a autora mantém os 

vestígios que comprovam ter a garota vivenciado os fatos anteriores, pois falta-lhe a 

parte superior da vestimenta, elemento subtraído pelo homem para explorar o corpo 

virginal da jovem: "Então ele deslizou o olhar para o colo de Dalila e somente 

naquele instante ela percebeu a própria nudez, os seios expostos sem piedade ao 

desejo brutal do desconhecido" (Idem, p.61). Dalila, porém, só ata as pontas entre 

sonho e realidade no segundo momento da narrativa, quando descobre 

acidentalmente que o agressor é o jardineiro da sua casa, fato que intensifica seu 

conflito interno: "demorou a reconhecê-lo bem embaixo da janela onde se debruçara 

para observar o vai e vem da rua. Lá estava ele, no jardim de sua própria casa, 

acocorado aos pés de um dos canteiros" (Idem, p.64). As razões que justificam o 

aprofundamento do conflito se apresentam nas considerações feitas pela 

personagem no início da narrativa: "ele a conduzira até o galpão, usando, talvez, 

algo que a tivesse feito perder os sentidos" (Idem, p.62), ou seja, não tinha 

consciência do ato uma vez que provavelmente era drogada pelo jardineiro antes de 

ser explorada. 

Depois que a garota toma consciência da realidade dos abusos, pede ajuda 

à sua mãe e esta, embora não acredite nas palavras da filha, demite o jardineiro, 

fato que acaba selando o desfecho fatal da personagem e universalizando o seu 

drama. O agressor simbolicamente subtrai a vitalidade de um lírio daquele jardim 

cultivado pela família, sufocando-o numa sacola. Destino semelhante ao que reserva 

à garota no final da narrativa, quando a asfixia e estupra. Além disso, observa-se 

que ele colhe "um lírio de um dos canteiros", transformando Dalila em apenas uma 

das vítimas em potencial, fato indicado pelo uso do pronome indefinido. Ao ser 

morta, seu corpo é exposto em plena nudez numa escultura chocante de violência, 

montada pelo agressor num terreno baldio, e encontrado por sujeitos 

indeterminados. 

O tempo da narrativa configura-se como psicológico e os discursos 

predominantes são o indireto e o indireto livre. O próprio título do conto, cremos, já 

aponta uma ironia às fantasias  femininas sobre os prazeres do sexo, pois o homem 

que parece figurar um sonho representa o pesadelo real do qual a garota deseja 

acordar. 

Os fatos que constituem o enredo são contados em terceira pessoa por um 

narrador onisciente, capaz de descrever o âmago das emoções vivenciadas pela 
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personagem. Como um bom observador, ele narra um fato exterior a si mesmo com 

toda a objetividade de quem observa nos mínimos detalhes o objeto de sua atenção 

e como o típico narrador contemporâneo valoriza a experiência alheia pela força da 

linguagem (SANTIAGO, 1989). Desta forma, as sensações do mundo interior da 

personagem são projetadas sobre o exterior, motivando o leitor a costurar as partes 

do enredo num jogo de descobertas que evidencia a profundidade do conflito interno 

da narrativa: "- O que quer? Dalila sussurrou, suplicante. Como resposta, o silêncio e 

o olhar espesso cravado nela, arrastando-a para um espaço sem referências de 

pavor e sofrimento" (Idem, p.61-Grifo da autora). 

A história estrutura-se em torno de duas personagens principais: uma 

adolescente chamada Dalila e um anônimo jardineiro. A personagem feminina, 

embora nos remeta à personagem bíblica do livro dos Juízes (capítulo 16) que é 

responsável pelo desmoronamento da vida de Sansão, o último juiz de Israel, 

seduzindo-o e posteriormente entregando-o aos inimigos filisteus, mantém um 

destino semelhante ao de Sansão, sendo atraída, humilhada e morta. E assim como 

os cabelos de Sansão foram cortados pelo inimigo para promover a sua dominação, 

o lírio, elemento que no texto representa a pureza virginal da personagem, é 

bruscamente cortado para, no desfecho da narrativa, figurar, sem vitalidade, na sua 

genitália como símbolo de total subjugação.  

Nos limites do conto, Dalila é vista como uma menina-moça dividida entre a 

pureza advinda do universo infantil e as insatisfações de mulher que vivencia o sexo 

imposto. Esse universo infantil é delicadamente jogado no texto através da 

linguagem utilizada pela personagem para descrever o agressor, pelos desejos por 

ela expressos em momentos de medo e pelas ações cotidianas da personagem:  

 

ouviu um som familiar, um tilintar de guizo, brinquedo de criança. [...]  
começou a chorar baixinho, engolindo os soluços temendo que o bicho 
pudesse ouvi-la e avançar. 
[...] impressos em sua lembrança e com tanta precisão os detalhes daquele 
rosto. Olhos miúdos, as pálpebras empapuçadas, o nariz de bola, a boca 
de lábios finos e de dentes irregulares, amarelos de sarro, os traços 
arrogantes, perversos. 
E mesmo que, livrando-se do pudor, fosse ancorar na cama dos pais e 
entre os dois se aninhasse, ainda assim não estaria salva, pois bem sabia 
que o sono era terra de ninguém. 
Dalila parou numa banca de revistas e comprou alguns gibis e bombons, 
enquanto aguardava a chuva afinar 
(Idem, p.59, 63,6,grifos nossos) 
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Verifica-se que a jovem projeta no agressor o mundo infantil, onde os 

palhaços atraem e ao mesmo tempo apavoram, pois o agressor tinha “nariz de bola” 

e apresenta uma necessidade própria das crianças: dormir na cama dos pais, além 

de apresentar interesses ligados ao mundo infantil: ler gibis e chupar bombos. O seu 

medo é expresso pelo termo bicho (lembrando o bicho-papão com o qual se 

assustam as crianças). Ao mesmo tempo, a sua percepção do agressor é registrada 

por um "tilintar de guizos", emitidos pela “serpente”, símbolo do pecado e da 

tentação na literatura cristã, o que pode referir-se a estratégias montadas para atrair 

a adolescente. Além disso, a referência que a protagonista faz entre esse som e o 

"brinquedo de criança" remete-nos ao seu enredamento nestas artimanhas, devido a 

sua ingenuidade e pureza infantis. 

Essa personagem é marcada por intenso drama desencadeado pelo abuso 

sexual e sua trajetória ganha maior dramaticidade pelos elementos que a 

representam no texto: pomba, lírio, erva, terra, vocábulos de sentidos desdobráveis 

no texto, e, em certo momento, também alude à personagem bíblica Eva, que após 

comer o fruto do bem e do mal tem seus olhos abertos para o próprio corpo, pois 

nas cenas de abuso a consciência do corpo/ nudez como objeto de desejo se 

materializa através do olhar malicioso do jardineiro, descrito como serpente: “Então 

ele deslizou o olhar para Dalila e somente naquele instante, ela percebeu a própria 

nudez, os seios expostos sem piedade ao desejo brutal do desconhecido (Idem, 

p.61)”. Castigada pela descoberta do bem e do mal, Eva é expulsa do Éden e 

experimenta as dores para trazer à luz filhos; semelhantemente, a garota perde a 

serenidade do seu mundo e experimenta sensações negativas em relação ao 

próprio corpo, marcado pelo efeito das pulsões incontroladas do bárbaro jardineiro. 

O segundo personagem, o jardineiro, encontra-se anônimo na narrativa, o 

que nos faz pensar no seu ofício como uma forma de identificação. O jardineiro, 

possível cultor da beleza do jardim, símbolo do Paraíso terrestre, onde há plenitude 

espiritual, transforma-se no seu destruidor, por isso é apresentado como um ser 

deficiente e repugnante que desperta na protagonista uma infinidade de sensações 

(visuais, táteis, olfativas) desagradáveis, confirmando a repulsa que nela desperta. 

Esse paradoxo exibido entre a profissão do ofensor e sua característica maléfica 

provavelmente reintera os desencontros entre os desejos interiores do universo 

feminino e a descoberta do sexo, nem sempre prazeroso. 
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Assim como no Éden, a serenidade do jardim é destruída pela serpente que 

envolve a primeira varoa, o jardineiro, também visto como tal, destroi os sonhos da 

garota, impondo-lhe uma realidade de sofrimentos que cerceiam às possibilidades 

de vida que se abrem nos seus quatorze anos. Dentro do medo exibido pela 

personagem, ele se movimenta como uma serpente pronta para o ataque, 

"enrodilhada", impondo a sua presença à vítima: "movendo a cauda e a língua em 

sua direção" (Idem, p.59). 

Do mesmo modo que a ardilosa serpente da literatura cristã convence Eva a 

transgredir a lei divina, o agressor articula provavelmente o seu discurso de 

abordagem, fato indicando pela "língua" que se move em sua direção, e suas 

intenções se concretizam também por este órgão, na sôfrega expressão do desejo 

carnal “lambendo-a com uma língua afoita” (ARNAUD, 2005, p.62). Assim, pela 

união entre sexo e discurso, a escritora associa práticas abusivas a posições 

ideológicas internalizadas pelos sujeitos que as realizam. 

Chevalier e Gheerbrant (2012) afirmam que a cobra associa-se ao 

“psiquismo obscuro” de onde podem jorrar morte ou vida ou reflete a libido, que 

misteriosamente mexe com os sentimentos ocultos da mente humana, despertando 

o desejo de impor-se sobre o sexo oposto. Por isso Dalila percebe a serpente (o 

jardineiro) sempre a insinuar-se sobre ela, sufocando-a e, astuciosamente tomando 

conta de sua vida. 

Com os seus "guizos", instrumento que avisa sobre o perigo da cobra, o 

antagonista impõe de diversas formas sua presença à jovem: "Foi quando ouviu um 

som familiar, um tilintar de guizo, de brinquedo de criança" (Idem, p.59). Pela 

associação entre barulho da cobra e o brinquedo de criança, podemos vislumbrar as 

astuciosas investidas do jardineiro para atrair a personagem, que ainda vivencia a 

pureza da infância e é incapaz de percebê-las, sendo por ele envolvida. Essa 

pudicícia o atrai ainda mais e o leva a outras investidas, já que ele tem acesso ao 

ambiente doméstico, fato confirmado pela percepção do som como “familiar” e 

absorvido como verdade intensificadora do conflito depois que toma consciência dos 

fatos na realidade objetiva: “Estivera, pois, sempre ali, observando-a, divertindo-se 

às suas custas, zombando da sua condição de cativa” (Idem, p.60). Ao longo da 

narrativa, o jardineiro não só enclausura a garota na angústia e no medo, mas 

também se impõe sobre ela como objeto de seu obscuro desejo.  
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Como figura central dos conflitos da protagonista, ele vai surgindo a partir de 

percepções que ela faz de seu derredor com caracteres de significação mítica. Além 

da serpente, encontramos o gabiru (rato), animal associados ao roubo e à 

insatisfação (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012), por isso confirmamos ter ele 

suprimido valores pessoais significativos da vida de Dalila, modificando o seu 

comportamento social e as percepções de mundo. Dominada por um constante 

pânico, a garota chora, retrai-se e se mantém constantemente afligida pelas 

sensações do abuso. 

Essas sensações que dominam a personagem são lançadas na 

materialidade do texto dentro dos dois estágios pelos quais a protagonista 

atravessa. O primeiro corresponde a atos praticados sem que ela tenha consciência 

deles no mundo real (fato justificado pelo uso de algum entorpecente), o segundo a 

partir do reconhecimento do agressor como elemento da realidade objetiva. Nos dois 

momentos, as sensações se completam e forçam o leitor à investigação dos 

símbolos lançados no primeiro momento como modo de traduzir a interioridade da 

personagem e interpretar as bases do seu comportamento. 

Deste modo, descobre-se o aceramento do drama narrado e a ampliação 

dos atos dos personagens. As características malignas do jardineiro, por exemplo, 

reforçadas com asco e temor pela personagem Dalila, ampliam-se no fato de ser 

coxo. Conforme Chevalier e Gheerbrant (Idem, p.297), "coxear é sinal de fraqueza, 

de irrealização, de desequilíbrio", podendo revelar "uma fraqueza da alma ou defeito 

espiritual". Logo, esse atributo confirma-o como uma pessoa desequilibrada e 

violenta, levando-nos a pensar na sua trajetória dentro da realidade da adolescente.  

Sabe-se que na mitologia grega, Hefesto (Vulcano) é um deus coxo e feio, 

filho da deusa Hera que o rejeitou, lançando-o ao mar. Com o tempo, Hefesto decide 

vingar-se presenteando a mãe com um trono de ouro e pedras preciosas, que 

possuía correntes invisíveis para prendê-la (STEPHANIDES, 2004). Curiosamente a 

personagem do conto menciona uma prisão que a limita e aflige, mas que se torna 

invisível aos seus familiares: "Quis levantar-se e correr, mas seus pés pareciam 

presos a correntes de condenado [...] Sim, essa sensação, cativa de alguma coisa 

que sabia obscura e imperiosa, uma massa indefinida que a esmagava" (ARNAUD, 

2005, p.59, 60). E, aos poucos, vai registrando o seu aprisionamento numa relação 

que rejeita, mas da qual não sabe como livrar-se. 
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Assim como a personagem Apuleio, da obra O asno de Ouro, desce aos 

infernos, onde é recepcionada por um coxo, Dalila experimenta sensações 

desagradáveis pelo contato do coxo com seu corpo de menina-moça e sua rotina 

converte-se num reflexo angustiante dessa interioridade em conflito, torturando-a 

como se fosse um dos habitantes das regiões inferiores: "Como deixar de confirmar 

aquele olhar de degredo que a deserdara da paz durante tantas noites e dias" (Idem, 

p.65). 

No agressor, sempre envolto em sombras como os seres malignos, 

concentra-se toda a sua percepção de mundo e, consequentemente todo o seu 

sofrimento: "Então, escutou um barulho, bem próximo. Ergueu a cabeça e viu. 

Metido entre as sombras um par de olhos e um pingo de luz na ponta de um cigarro" 

(Idem, p.60). As sombras ou trevas remetem-nos à maldade e tentação, cujo 

representante é Lúcifer, arcanjo que se opõe à bondade divina e liga-se à imagem 

das coisas mutáveis, que se opõem à luz ou, conforme a tradição, a parte do ser 

espiritual (alma) que pode ser arrancada pelo demônio (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 2012), portanto deduzimos que as intenções maliciosas do 

antagonista vão modificando o estado de ser e sentir da jovem e se impondo sobre a 

sua trajetória de vida. Por isso, numa projeção do seu estado de espírito, a garota o 

descreve como uma figura tão monstruosa quanto um demônio: "Os olhos miúdos, 

as pálpebras empapuçadas, o nariz de bola, a boca de lábios finos e de dentes 

irregulares, amarelos de sarro, os traços arrogantes, perversos" (ARNAUD, 2005, 

p.63).  

Observa-se que na maior parte da narrativa, o jardineiro agressor é 

desprovido de qualquer qualificação humana, o que justifica de certo modo o seu 

anonimato neste texto. Em alguns momentos, ele é descrito como "o homem", 

"usurpador" ou apenas "o bicho", vocábulos semanticamente associados aos 

pressupostos negativos: tentar, amedrontar, roubar: “Dalila começou a chorar 

baixinho, engolindo os soluços, temendo que o bicho, pudesse ouvi-la e avançar, 

tirando-lhe a vida num único e traiçoeiro bote” (Idem, p.59)  

É evidente no percurso metafórico da narrativa a riqueza dessa produção 

ficcional, uma vez que cada elemento engenhosamente articulado se abre a 

significações que aprofundam o drama abordado e certifica a capacidade da 

escritora. Esse arranjo que ela articula nos faz lembrar as palavras de Perrone-

Moisés (2006) sobre o fazer literário: "a forma buscada pelo escritor é não apenas 
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essa forma sensível na materialidade do discurso mas, ao mesmo tempo, a forma do 

sentido no arranjo justo das referências, na exploração das conotações", ou seja, a 

grandeza do texto literário excede o trabalho com as palavras, para se constatar 

pela forma como estão dispostos os seus elementos de modo a atribuir-lhe a 

capacidade de expandir-se em significações que vão além da história narrada. 

Assim, o enredo desta narrativa propõe em cada símbolo utilizado pelo discurso 

narrativo não só a ampliação do conflito da protagonista como o aprofundamento do 

distúrbio do antagonista.  

Quando, inicialmente, encontramos a garota dentro de um galpão em ruínas, 

numa percepção mítica do seu derredor, temos não somente um abuso, mas todo 

uma série de elementos capazes de, pelo desdobramento semântico, traduzir o 

drama psicossocial da criança abusada. Dalila projeta o seu interior para o exterior, 

apresentando uma visão do seu estado de ser e da sua condição de vítima através 

dos elementos que a cercam. O espaço inicial, o galpão, encontra-se sombrio e 

repleto "de poeira e teias de aranha" (ARNAUD, 2005, p.59) já antecipando a 

modificação interior/exterior da personagem a partir do primeiro contato com as 

carícias do jardineiro, pois a poeira não só representa a força criadora ou o sêmen 

como, às vezes, significa perda, morte (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012). Ela 

também é ligada ao descuido, o que nos remete à ignorância dos familiares ao 

assédio sexual empreendido. Essa sugestão se confirma igualmente no fato de o 

ambiente do abuso se encontrar "em ruínas", como interior/exterior da personagem 

que vai desmoronando com a violência sexual. As "teias de aranha", por sua vez, 

associa-se, segundo Chevalier e Gheerbrant (2012), à fragilidade e à ilusão, ligando-

se à dialética essência/existência, salientando, portanto, o rompimento das fronteiras 

entre o sonho ou as fantasias femininas concernentes ao relacionamento amoroso 

satisfatório e a agressão do sexo esvaziador, instintivo e imposto. 

Dalila é arrastada pelo conflito de não poder se livrar tanto do homem que a 

abusa sexualmente quanto das sensações deixadas pelo ato agressor, fato que 

compromete a própria subjetividade e a visão de futuro, por isso deixa-se dominar 

por um intenso pessimismo, manifesto nas oposições que lança entre o espaço do 

abuso e a realidade fora dele, no instante em que pensa em fugir da dominação do 

jardineiro: "era dia, embora tudo ali estivesse envolto em sombras” (ARNAUD, 2005, 

p.59). Exterior e interior entram em confronto, pois o exterior é habitado pela luz 

(dia), enquanto a sua mente, dominada pelo sofrimento é invadida pelas sombras. 
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Posteriormente, a mesma oposição se reitera em “Lá fora, a vida continuava” (Idem, 

p.60). Observa-se que de acordo com o contexto, fica implícita a comparação 

dentro/fora, estabelecendo-se o inverso: a vida continua no exterior (fora) enquanto 

no interior (dentro) acaba, pressupondo-se o surgimento do eu não-coincidente, ou 

seja, a mulher que desabrocharia naturalmente para a vida começa a morrer. 

Na projeção do interior para o exterior, a personagem Dalila está condenada 

e presa ao agressor no espaço familiar. Ela visualiza “um raio de luz solar filtrado 

entre as frinchas” (Idem, p.59) do portão de madeira que fechava o galpão. Nessa 

dificuldade de penetração da luz no ambiente de abuso evidencia-se a notável 

ignorância das pessoas ao fato ocorrido, uma vez que a luz é o símbolo do 

conhecimento, justificando o desespero da personagem que tenta convencer-se de 

que "Não estava sozinha no mundo" (Idem, p.60).  

Misturando, portanto, impressões psicológicas e imagens do mundo real, 

Dalila reflete a dimensão do seu padecimento interior e busca tomar consciência dos 

fatos que lhe ocorrem, mas seus sentidos estão embotados: "Fechou os olhos e 

tentou lembrar-se do que ocorrera antes de chegar àquele lugar. Mas a memória 

transformara-se num buraco negro, não lhe concedendo nenhum vestígio de 

passado, como se não tivesse existido até então" (Idem, p.59) 

No segundo momento da narrativa, a garota começa a estruturar o seu 

drama no mundo real e deixa claro não só através do medo de dormir e pela 

referência ao sonho como também pelas sensações evidenciadas pelos olhos do 

jardineiro que, na maioria das vezes, ele a assediava durante o dia e a molestava 

durante a noite: "O seu próprio sono, feito armadilha, poderia trazer-lhe o sonho e o 

homem de volta [...] Não queria vê-lo e lá estava ele, a uma distância mínima, 

desertor do seu sonho, usurpador da sua realidade e espaço, erguendo para ela a 

cara medonha, tragando-a com o mesmo olhar de areia movediça" (Idem, p.63, 64). 

Assim é possível seguir na materialidade do texto os percursos do medo que 

a garota tem do agressor e o asco pelo contato físico indesejado e aqui, as 

percepções interiores se cruzam. Retornando ao galpão, é possível verificar que ela 

lança em cada elemento do seu exterior as marcas da sua condição de vítima. 

Postando-se, como um animalzinho diante do seu predador, a garota registra "os 

guinchos dos gabirus e os arrulhos dos pombos no telhado de zinco" (Idem, p.60), 

numa mistura entre o superior e o inferior, o admirável e o desprezível, entregando-

se a um sofrimento ocultado daqueles com quem convive, provavelmente por causa 
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de ameaças: "Dalila começou a chorar baixinho, engolindo os soluços, com medo de 

que o bicho pudesse ouvi-la" (Idem, p.59).  

Nota-se que o elemento que se põe sobre o galpão é o pombo, o símbolo do 

amor ingênuo e o seu arrulho, na Cabília, representa o lamento de almas penadas. 

Em sua versão feminina (pomba) representa, de acordo com simbologia judaico-

cristã, a pureza e a simplicidade, constituindo-se em metáfora universal para a 

categoria mulher; por sua vez, os gabirus ou ratos, como já vimos, representam 

ladrões (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012). Deste modo, a figura dos pombos 

utilizada ao mesmo tempo em que a dos ratos na narrativa remete-nos à alma 

enclausurada da jovem e ao desequilíbrio afetivo do jardineiro que reagiam numa 

mesma proporção na realidade objetiva. Como a pomba/ pombo, a adolescente, 

virgem e ingênua torna-se vítima do desequilíbrio do jardineiro que, dominado por 

suas pulsões sexuais corrompe a inocência da moça e modifica a sua trajetória de 

vida social e psicológica. Portanto, a intensidade do drama feminino é proporcional a 

do desejo masculino. 

O contato físico mantido no espaço limite da sua virgindade (da cintura para 

cima) desperta horror e desespero na garota que procura na religião uma esperança 

de socorro, ao mesmo tempo em que assume o fatalismo típico da sociedade pós-

moderna, entregando-se à sensação de coisa perdida:  

 

As mãos ásperas do homem tocaram-lhe a cintura e dali resvalaram para os 
seios. Quis rezar e ainda balbuciou as primeiras palavras de uma Ave 
Maria, mas acabou abandonando-se à sensação de coisa perdida, 
definitiva. Manteve os olhos bem fechados, enquanto ele, fungando em seu 
pescoço e esmagando nos dedos sua pele de menina, murmurava 
seguidamente, numa voz embargada, quase um rosnado, uma palavra que 
ela não conseguia decifrar, como se não se dirigisse a ela. Falava para ele 
mesmo, a boca dura de fumo, roçando a boca trêmula de Dalila, lambendo-
a com uma língua afoita. Ela debilmente tentando repeli-lo, e ele insistindo, 
a saliva de cão raivoso emporcalhando-lhe o rosto (ARNAUD, 2005, p.62). 

 

Observa-se, portanto, que embora o contato físico ocorra inicialmente 

através de intensas carícias, sem envolver a conjunção carnal, caracterizando-se 

como abuso, desperta na garota o efeito catalizador de seu universo. O homem, 

atacado por sentimentos escusos e doentios que a ciência pode explicar em 

conjunto com a psicologia vai explorando o corpo juvenil de modo tão voraz que se 

assemelha ao animal irracional e, neste caso, pela figura do cão também é 

associado ao mundo inferior, ao subconsciente, ou seja, a encarnação da 
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decadência, do mal que surpreende, domina e absorve. Assim, a partir de uma 

sequência de sentimentos negativos, a jovem evidencia a sua angustiosa anulação 

enquanto sujeito do próprio corpo, registrando através do verbo "esmagar" o seu 

estado de ser sob o jugo opressor ou a ação destruidora que vai "emporcalhando" o 

seu mundo, o seu corpo. O verbo emporcalhar, que se origina da palavra “porco”, 

indica não só a voracidade, a luxúria, a gula e o egoísmo, como a sensualidade 

instintiva (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012), ou seja, quanto mais o  jardineiro 

demonstrava seu desejo através de carícias no corpo da jovem, mais ela se sentia 

suja e desconfortável. 

Essa sensação de imundície permanece nos momentos seguintes do ato, 

por isso ela se banha diversas vezes para limpar sua pele do contato indesejado: 

“Banhou-se com muitas águas e cuspiu dezenas de vezes, até o dia amanhecer e 

ela descer para o café da manhã, sem que a noturna e maldita impressão da 

presença do homem a tivesse abandonado” (ARNAUD, 2005, p.63). 

As cenas que se estabelecem no subconsciente da jovem organizam-se em 

impressões sinestésicas que lhe despertam horror e lhe acarretam imobilidade física 

pela surpresa do ataque, imprimindo ao mundo real os desencontros da interioridade 

subjetiva da personagem: 

 

Viu o homem avançar em sua direção, o passo disforme, coxeando da 
perna direita. Viu-o permanecer um instante à sua frente, soprando a 
fumaça do cigarro em seu rosto [...] O homem abraçou-a de supetão e 
apertou-se contra seu corpo, esfregando na sua, a cara ossuda de barba 
rala. Estremeceu com o fedor que se desprendia dele e tentou afastá-lo 
(Idem. p.61). 

  

A visão monstruosa do homem, a aspereza do seu toque e o mau cheiro do 

seu corpo registram de forma tão veemente a aflição da personagem que 

impulsionam o leitor a uma postura investigativa dos fatos, cujas sensações vão 

aguçando cada vez mais o drama particular da personagem e se projetando 

involuntariamente nos seus espaços de convivência.  

 

Na escola, tentou manter-se atenta às aulas, mas o cheiro ordinário 
continuava rondando-a, impregnando o ar que respirava. Lá estava nos 
colegas, a ferocidade do olhar que só existia em sua noite. Na fala dos 
professores, a demência da palavra repetida, ininteligivelmente obscena 
(Idem, p.63). 
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As marcas indeléveis do abuso evidenciam-se em todo momento da 

narrativa, tanto pelas interrogações que marcam o conflito incessante que envolve 

Dalila, quanto pela confirmação da presença do agressor no espaço doméstico, fato 

que implica as novas investidas:  

 

Como libertar-se da sensação daquele corpo pressionado contra o seu, da 
rudeza das mãos nos seus seios, da textura da língua e do mau gosto na 
boca? [...] Como esquecer aquelas mãos, as mesmas que haviam maculado 
seu corpo? Como deixar de confirmar aquele olhar de degredo que a 
deserdara da paz durante tantas noites e dias? (Idem, p.63,65). 

 

A lembrança do contato com o jardineiro constitui-se no aprisionamento da 

interioridade da personagem que não consegue realizar tarefas próprias da sua 

rotina sem lembrar do que acontecera. Nota-se que os verbos que iniciam suas 

inquietações ratificam um efeito gradativo de ações de fuga: "libertar", "esquecer", 

"deixar de confirmar". O primeiro corresponde à retirada do jugo opressor, 

consequentemente livrar-se da presença indesejada do jardineiro; o segundo 

registra o desejo de apagar a ação já incutida na mente da personagem e o terceiro 

indica que ela não gostaria de sentir os olhares de cobiça do jardineiro, porque eles 

a incomodavam. 

A narrativa evolui com vários pontos de tensão, dentre eles o momento em 

que a garota acorda, "aterrada e aliviada", mas se verifica uma relação entre os dois 

espaços pela ausência em seu corpo da parte superior do baby doll; o segundo, 

quando comprova que o homem que trabalha no jardim da sua casa corresponde ao 

homem que dela abusava e o último, quando se depara com o jardineiro num 

terreno baldio, ao voltar da escola. Todos esses momentos levam a personagem a 

contemplar as próprias emoções, associadas a sensações do contato físico com o 

agressor. 

Ao tomar consciência de que os contatos físicos com o jardineiro eram reais, 

a garota começa a apresentar considerações que nos fornecem os caminhos de 

construção do seu drama e o percurso da própria subjetividade. Deste modo, logo 

após o choque inicial de percebê-lo sob sua janela, ela volta a observar o homem, 

comprovando a sua existência no mundo real: "Não havia dúvidas. Fora ele mesmo 

que a encurralara na escuridão daquela noite e a sitiara na redoma do medo" (Idem, 

p.65) e isto faz com que junte as evidências de sua agressão. Verifica-se, portanto, 

que os três verbos no particípio passado utilizados no discurso da personagem 
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traduzem o efeito das ações do agressor sobre ela. O primeiro, "encurralada", indica 

a aproximação e o envolvimento, deixando-a sem saída; o segundo, "sitiada", 

confirma a pressão exercida sobre a vítima para encobrir o delito e o terceiro, 

"maculado", a imposição do contato físico à jovem.  

O antagonista da história roubara-lhe o direito à paz, aos sonhos de menina, 

por isso todas as expressões utilizadas pela personagem retratam essa visão 

desumanizada do sujeito que a ela se apresenta. Tomada, então, pelo asco e pelo 

terror, a garota vai traduzindo as sensações guardadas no inconsciente através de 

qualificativos criados para o agressor: "imundo", "esterco", "fedor, "coxo", 

"encavado", "dentes amarelos", "traços arrogantes", "cheiro de erva podre", "hálito 

azedo" etc.  

Dalila é vilmente desrespeitada em seus sentimentos e não lhe é dado 

tempo para amadurecer psicologicamente. O sexo lhe é apresentado por um homem 

de forma violenta e imprevista e seu destino selado, sem uma única perspectiva de 

superação, o que nos leva á imagem do lírio, colhido pelo agressor. Para Chevalier 

(2012, p.554), o lírio além de simbolizar a inocência, a pureza possui uma 

interpretação bastante diferente com a conotação de amor proibido. “Foi colhendo 

um lírio (ou um narciso) que Perséfone foi arrastada por Hades, enamorado dela, 

através de uma abertura repentina do solo, para seu reino subterrâneo; o lírio 

poderia nesse sentido simbolizar a tentação ou a porta dos infernos”. Deste modo, 

Dalila é arrastada a uma situação desagradável, simplesmente por possuir uma 

beleza feminina que desabrochava nos seus quatorze anos, comprovando que 

sempre foi na fragilidade do sexo em que se firmaram muitas das opressões contra 

o feminino. Segundo Giddens (1993), a sexualidade é mais que um impulso e 

sempre foi um ponto denso onde se concentraram as forças das relações de poder, 

subordinando e controlando a vida social. O caso de Dalila confirma que, apesar do 

processo de emancipação feminina, a mulher ainda é vitimada pelas relações de 

poder. 

O drama feminino segue com a personagem dividida entre a vergonha e o 

medo até o dia em que pede ajuda à família para despedir o jardineiro. Mas suas 

considerações não são levadas a sério e sua ação não surte o efeito desejado, por 

isso, lançando uma intensa carga de desprezo sobre o jardineiro, a garota 

contempla o próprio destino, em todo o tempo fixo nas mãos do agressor: 
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Viu-o levantar-se, imundo de suor e esterco, enfiar umas notas de dinheiro 
no bolso da bermuda, apanhar uma sacola no canto do muro, colher um lírio 
de um dos canteiros e, finalmente, ganhar a rua, sem olhar para trás. Nem 
para cima". (ARNAUD, 2005, p.65). 

 

A carga semântica das palavras "imundo" e "esterco" reforçam as 

conseqüências do abuso na mente da protagonista e o narrador sugere o estado de 

decadência moral do jardineiro pelo simples fato de seus olhos não vislumbrarem 

algo superior, acima, provando a inversa contemplação do baixo, ínfimo, inferior. O 

lírio, cortado sem permissão e sufocado na sacola nos remete à simbólica 

usurpação dos anseios femininos. Nos primórdios da cultura cristã ocidental, ele era 

utilizado como símbolo de proteção contra bestas, sendo cultivada nos jardins. No 

século XVII, o vegetal era utilizado para exaltar a virgindade de Maria e tinha os 

estames e pistilos (órgãos masculinos e femininos) arrancados para que fossem 

realmente puros. A sua utilização neste conto reforça a ação brutal do estupro e a 

virgindade bruscamente subtraída para satisfazer aos impulsos sexuais de um 

sujeito desequilibrado. Dalila, pela graciosidade de seu corpo de menina-moça, atrai 

involuntariamente o jardineiro, que impõe seus desejos a ela, por isso a garota vai 

morrendo aos poucos, murchando como o lírio sufocado dentro de uma sacola, até 

que é asfixiada por ele, no momento em que voltava da escola, num início de noite, 

num terreno baldio.Como o lírio murcho seria jogado fora, seu corpo é posto num 

terreno baldio, fato que não só retoma os mitos históricos ligados à virgindade 

feminina como ressalta os efeitos da violência sobre a realidade social da mulher.  

Juntamente com o lírio, retomam-se os elementos figurativos erva e terra, 

que surgem em toda a narrativa em associação com o corpo feminino e o mesmo 

efeito que as mãos do jardineiro transmitem sobre a terra e as ervas aparece na 

sensação que Dalila tem desses membros sobre o seu corpo: 

 

fungando em seu pescoço e esmagando nos dedos sua pele de menina, 
murmurava seguidamente, numa voz embargada, quase um rosnado, uma 
palavra .[...] Lá estava ele, no jardim de sua própria casa, acocorado aos 
pés de um dos canteiros, o cigarro pendurado no canto da boca, o torso nu 
e encavado, as imundas mãos fuçando a terra que ela pisava todos os 
dias [...] Como libertar-se da sensação daquele corpo pressionado contra o 
seu, da rudeza da mão nos seus seios. Como esquecer aquelas mãos, as 
mesmas que haviam maculado seu corpo? (Idem, p.62, 64,65- Grifos 
nossos) 
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No assassinato da jovem, presente no desfecho do conto, essas sensações 

se unem, pois as mãos do jardineiro carregam o cheiro de “erva apodrecida" (Idem, 

p.66) ao mesmo tempo em que mata a jovem. A erva, associada à fecundidade, 

perde a sua função por estar “podre”, indicando o sexo imposto como forma de 

cercear o desenvolvimento feminino, e as mãos, elemento característico da 

produtividade e da dominação (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012), trazem em si 

a figuração da morte. Como as ervas, depois de exploradas perecem nas mãos do 

jardineiro, a garota após muitos abusos é estuprada e morta por ele.  

Na hora do estupro seu grito é "amarrado na garganta" (ARNAUD, 2005, 

p.66), à semelhança do lírio que murcha na sacola, num reforço do silenciamento a 

que a mulher foi exposta em sua história social por causa do sexo. Depois disto, a 

jovem, destituída do prazer, limita-se a um único gesto: virar o rosto até sentir o seu 

corpo confundir-se com a terra fria. Perrot (2003) afirma que a filosofia grega associa 

o corpo feminino a uma terra fria, seca, sobre a qual não há o que dizer, pois o 

princípio da vida é o corpo masculino, o falo, o esperma. Neste sentido, a escultura 

da violência, montada com o corpo de Dalila critica o fato de as mulheres serem 

vistas apenas sob sua função sexual e denuncia a omissão de muitos segmentos da 

sociedade a este tipo de violência, acentuando as manchas da história social das 

mulheres.  

Dalcastagnè (2010) afirma que fatos chocantes exigem das escritoras uma 

expressão diferenciada, visto que na produção literária, a mulher se expõe tanto pela 

representação que dela foi feita, quanto na forma que o leitor criticamente a percebe 

no texto e é isto que ocorre nesta narrativa, pois Arnaud não se detém nos detalhes 

do ato sexual, mas na sua intensidade e consequências. Além de toda essa série 

enriquecedora de imagens e sensações, Marília Arnaud articula sentimentos e ações 

dos personagens através de percepções e características relacionadas aos olhos, 

recurso que nos permite comprovar o vigor da sua linguagem. Através de um 

interessante jogo de expressões compostas, registram-se o não dito no texto, os 

subentendidos da relação agressor-adolescente. 

Assim, explorando a capacidade expressiva dos olhos, com sua relação 

entre a efemeridade das coisas percebidas e a profundidade dos sentimentos que se 

internalizam ou se expressam por eles, Arnaud não só mostra as transformações 

que se operam no corpo e na mente das mulheres sexualmente agredidas como 

também o percurso do desejo que se impõe sobre elas. 
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Já no início da narrativa evidencia-se o medo que a garota sente do 

jardineiro pela percepção metonímica dos olhos perturbadores do agressor: “Ergueu 

a cabeça e viu. Metido entre as sombras, um par de olhos e um pingo de luz na 

ponta de um cigarro” (Idem, p.60- Grifo nosso). Detendo-se no nervo ótico do 

homem que dela se aproxima dentro do galpão, a garota traduz a fonte de 

expressão do desejo obsessivo e destruidor que a incomoda, depois revela em 

expressões compostas por esse elemento as ações de domínio empreendidas pelo 

seu algoz. 

A primeira ação do desejo opressor sobre a garota observa-se através da 

expressão "olhar de poço sem fundo ferindo-a como uma chicotada" (Idem, p.61-

Grifo nosso), traduzindo o fogo da concupiscência que vai progredindo no jardineiro 

até a obsessão e incomodando a vítima. A ideia de poço está relacionada a três 

elementos cósmicos: céu, terra e inferno (CHEVALIER E GHEERBANDT, 2012). 

Deste modo, podemos associar aqui os elementos já lançados na narrativa: o céu, o 

prazer que o homem sente ao abusar da garota; a terra, o corpo da jovem e as 

modificações impostas e o inferno, as sensações desagradáveis que modificam a 

realidade física e social da personagem. 

Em seguida, o desempenho do olhar se intensifica, indicando uma falta de 

controle por parte do jardineiro e a sua crescente investida contra a vítima: "o olhar 

espesso cravado nela, arrastando-a para um espaço sem referências de pavor e 

sofrimento (Idem, p.61). Depois, encontramos o antagonista dominado pela vontade 

de possuí-la, ameaçando a sua integridade em: "O homem não se mostrava 

apenas nele mesmo e no seu olhar. Parecia revelar-se num estado de ser e sentir, 

um registro aderindo-se a Dalila, uma bomba de sucção escorregando por baixo de 

suas pálpebras e a exigindo" (Ibidem). A transformação do desejo do jardineiro no 

seu próprio estado de ser enfatiza o seus desequilíbrio e a contemplação deste fato 

como a causa de absorção do universo feminino corrobora a força do sexo na 

transformação da existência das mulheres. 

Logo depois, ao projetar as marcas da experiência sobre a sua rotina, a 

garota vê em cada colega "a ferocidade do olhar que só existira em sua noite 

(Idem, p.63, grifo nosso). A palavra ferocidade nos remete a uma intimidante 

arrogância do jardineiro, impondo à garota uma situação angustiante, mantida pelo 

medo. Essa situação se agrava de tal forma que a garota se entrega completamente 

ao fatalismo e ao temor, sentindo-se completamente dominada, por isso o percebe 
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"tragando-a como mesmo olhar de areia movediça” (Idem, p.64, grifo nosso). A 

areia como símbolo de abundância, leva-nos a crer na intensificação dos ataques e 

o fato de ser movediça nos orienta tanto a uma camuflagem dos atos do jardineiro 

quando à destruição da segurança física e psicológica da personagem. 

Em seguida, encontramos a garota em total submissão às vontades do 

abusador, haurida e aprisionada por uma total infelicidade, lembrando o "olhar de 

degredo que a deserdara da paz” (Idem, p.65, grifo nosso). No final do conto ela 

vira o rosto para não mais contemplá-lo, como se as metamorfoses do olhar inimigo 

não mais lhe interessassem diante da revelação da própria face perdida.  

O calamitoso desencontro da intimidade de Dalila com a sua realidade sócio-

histórica reforça o fato de que as experiências sexuais sem a preparação adequada 

representam a amputação da subjetividade feminina. Assim, a sexualidade como lhe 

foi apresentada atua como agente do seu aprisionamento na desilusão e no vazio, 

anulando a característica potencializadora do eu ao qual se pode atribuir um 

significado positivo, Para fugir deste desmoronamento interior é que ela busca suas 

bases afetivas na consciência do abuso, lembrando-se da proteção familiar através 

do desejo hipotético de “ancorar na cama dos pais" (Idem, p.63), ação paralisada 

pelo pudor e o pelo medo. 

O ataque à garota, agora cometido em diversos momentos do dia, indicado 

na narrativa tanto pelo medo de dormir que a adolescente tinha, quanto pela 

indicação de uma interferência feita por um “chamado”, provavelmente dentro do 

horário de trabalho interferem no desenvolvimento subjetivo da personagem que se 

encontra já sem “ânimo para lutar".  

Quando finalmente decide pedir ajuda à família, Dalila não recebe a 

credibilidade necessária, pois a mãe, embora despeça o jardineiro acha que a filha 

está ficando louca:  

 

Dalila falou sobre o pesadelo de meses atrás,do homem que a molestara e 
de como se vira atormentada nos dias que se seguiram àquela noite [...] 
Implorou que o mandasse embora. A mãe aquiesceu, comovida com a 
aflição da filha e, pela primeira vez, preocupada com sua saúde mental 
(Idem, p.64,65) 
 

Esse fato nos faz lembrar que a sexualidade feminina era historicamente 

vista como loucura, doença incurável e desprezível.  
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No desfecho da narrativa, a imagem do lírio retorna como elemento 

macerado, ornamento da morte, fincado na genitália feminina (sublimação do 

grotesco), representando a invasão da intimidade, a repressão sexual que, muitas 

vezes, submeteu as mulheres a experiências de violência. O lírio, segundo a 

tradição bíblica também simboliza "o abandono à vontade de Deus" (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2012), confirmando o silenciamento imposto às mulheres durante 

toda a sua história e que, apesar das conquistas contemporâneas ainda se 

manifesta de forma tão intensa nos atos de violência contra a mulher.  

Essa flor, agora murcha, sem a pureza e vitalidade originais, devido à ação 

do jardineiro codifica o grito necessário à verdadeira libertação do jugo do sexo, 

fechando o ciclo de brutal violência ao gênero feminino através da frase carregada 

de força semântica: “Do sexo pendia um lírio murcho, salpicado de 

sangue”(ARNAUD, 2005, p.66). Nota-se, pois, que virgindade e morte se unem na 

sentença final, já que o sangue, elemento da vida, pinta de morte o lírio que orna o 

sexo, numa ênfase aos códigos sociais que orientam o comportamento das 

mulheres.  

A garota, agora morta, é encontrada por sujeito indeterminado, fato que 

mostra a violência contra a mulher como um ato camuflado dentro das 

conveniências sociais: “Encontraram o corpo de Dalila na manhã do dia seguinte, 

marcado por manchas roxas, da boca escorrendo ainda uma espuma cor de rosa” 

(Ibidem). A morte da garota compõe uma chocante cena com alegórica referência 

aos mitos da sexualidade e ao assujeitamento feminino e nas cores de sua morte: 

“rosa e roxa”, a união das experiências que compõem o mundo feminino. A nuance 

rosa, indicando provavelmente um edema pulmonar, também nos remete aos 

sonhos do universo infantil, por ser a cor escolhida pelas mães para enfeitar o quarto 

das meninas, alimentando os sonhos destas. Por sua vez, o roxo é tradicionalmente 

associado à dor e ao sofrimento, o que reforça a brusca passagem de Dalila da 

ingenuidade ao sofrimento de uma vida que vai do sonho ao pesadelo, sem 

escolhas. 

Como alvo da imposição dos apetites sexuais do jardineiro, a Dalila não é 

facultado o direito de ser cliente na instabilidade das relações pós-modernas em que 

"todos estamos dentro e fora do mercado de consumo, ao mesmo tempo clientes e 

mercadorias" (BAUMAN, 2005, p.98) sendo coisificada e consumida como 

mercadoria, neste caso roubada, tomada à força. O encontro com a morte a 
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transforma em apenas um corpo anônimo, jogado num terreno baldio como se fosse 

lixo social e assim como tantas mulheres vitimadas pela exacerbação do sexo 

veiculado pela mídia, Dalila constitui-se em apenas um número como tantas 

mulheres que compõem os relatórios de violência.  

Neste conto, portanto, verificamos uma articulação simbólica perfeita para 

retratar a violência como um problema de intensa carga negativa sobre o psicológico 

feminino e a influência dos códigos culturais na construção social das mulheres. 

Nele está presente não só essa denúncia da ação violenta como também a reflete 

sobre os estereótipos que tatuaram a opressão no corpo das mulheres. Também é 

possível encontrar certas características próprias da escrita feminina que, segundo 

Zinani (2006) são os símbolos da percepção de mundo específica da mulher, onde 

se veem metáforas capazes de retratar a condição humana de forma diferenciada, 

imprimindo ao texto os sentidos social e simbólico da sua experiência histórica. 

O caso abordado nos leva, por isso, a refletir acerca do fato de que, embora 

muitos direitos tenham sido conquistados pelo gênero feminino, ainda persistem as 

marcas históricas da opressão sexual, principalmente no que se refere à ênfase 

exagerada no prazer como único elemento de significação da existência em 

detrimento de uma visão que contemple o indivíduo como um todo, marcado não 

somente pelo físico, mas também por uma estrutura psíquica.  

No percurso de construção do universo ficcional arnaudiano, observa-se o 

enredo fragmentado, mas com uma unidade de sentido articulada pela análise dos 

símbolos lançados na materialidade dos discursos. O narrador, por sua vez, 

apresenta-se como um típico observador capaz de validar a experiência do objeto de 

sua observação pela minúcia da linguagem. Quanto aos caminhos da subjetividade 

humana, estes são vistos na narrativa como um constructo das relações sociais e 

materializados por uma série de recursos estilísticos tais como metáforas, 

metonímias e sinestesias que lançam o leitor numa busca sensível de respostas 

para os conflitos apresentados. Essas múltiplas relações semânticas colhidas pelo 

trabalho ativo do leitor aprofundam as significações do enredo e abrem o texto a 

outras possibilidades de abordagem, por isto a breve análise aqui feita é apenas 

uma das muitas leituras que o texto permite. 
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3.2- Conto “Girassois no inferno” 

 

O conto "Girassois no inferno" aborda a trajetória de um casal que, apesar 

do intenso desgaste do casamento, mantém uma relação de aparências e alimenta a 

insatisfação relativa a papeis assumidos por conveniência social.  

Depois da insólita morte do marido, enfartado dentro de um carro nos 

arredores da cidade onde possivelmente se encontrava com um(a) amante, cuja 

presença se confirmava pelos objetos deixados no veículo: garrafas de vinho vazias, 

fios de cabelo, um lenço manchado de esperma e alguns poemas manuscritos, a 

narradora (a esposa) tenta descobrir a identidade da possível amante e acaba 

mostrando as próprias frustrações e anseios dentro do relacionamento conjugal, 

bem como a percepção do enclausuramento do cônjuge. Aos poucos ela vai 

apresentando a trajetória do seu esposo Arturo, professor universitário, 

homossexual, que vive forçosamente uma identidade hetero e, inconformado com a 

identidade social adotada, inicia uma aventura extraconjugal.  

Ao mesmo tempo em que imagina as características da suposta amante do 

marido, a recente viúva projeta nesta os próprios anseios e deixa transparecer a 

homossexualidade que o marido camuflava e ela fingia não ver. Pela desconstrução 

da metáfora usada no título dos versos deixados no carro da vítima, "Girassois no 

inferno", pode-se rastrear a identidade de Arturo e o conflito interior da dona de 

casa, numa confirmação da ambivalência do homem contemporâneo e sua 

dificuldade em romper com os códigos sociais de comportamento. Essa metáfora, 

associada às considerações da narradora, permite-nos, ainda, ver a intrínseca 

relação entre vida humana e representação literária. 

Toda a narrativa compõe-se de fragmentos dispostos de forma não-linear 

ligados à memória da mulher de Arturo e os fatos ocorrem em sua maioria no 

espaço restrito da casa, embora grande parte das lembranças surja no espaço onde 

Arturo morrera. Dentro de um tempo psicológico, o drama do casal vai se abrindo ao 

leitor através do discurso da narradora, em cujas metáforas evidenciam-se a 

corrosão gradativa do casamento, as carências afetivas e as frustrações de uma 

relação maquinal, bem como os desejos reprimidos em nome de um padrão 

heteronormativo de comportamento que trazia aparente segurança aos parceiros 

dentro de um relacionamento de vinte anos.  
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A história principia com o choque da narradora desencadeado pelas 

circunstâncias de morte do marido, fato que lhe proporciona uma obsessão por 

encontrar a mulher que o roubara: 

 

Precisava conhecê-la, encará-la no branco dos olhos, tocá-la, escutá-la. 
Enfim, assegurar-me de sua existência e, assim, depurar-me daquela ferida 
funda. Havia deixado um único rastro: Girassois no inferno. Assim intitulava-
se o conjunto dos poemas encontrados por ocasião da morte de Arturo [...] 
Lera e relera aqueles versos dezenas de vezes, mas não tinha nenhuma 
noção do seu valor [...] Na verdade, buscava neles algo que me contasse a 
história dos amantes (ARNAUD, 2005, p.51, 52) 

 

Na verdade, esse desejo de conhecer, encarar, tocar, escutar a amante do 

marido corresponde ao não reconhecimento da identidade homossexual do parceiro 

no espaço de convivência e a uma justificativa interior para as frustrações que 

suportara a fim de manter os laços conjugais.  

Neste sentido, a viúva analisa os fatos e as pessoas à sua volta numa 

“adequação potencial entre o 'eu' que confronta seu mundo, inclusive sua linguagem 

como objeto, e o 'eu' que descobre a si próprio como objeto nesse mundo” 

(BUTLER, 2010, p. 207) e costura fragmentos de sua rotina na tentativa de 

compreender o comportamento "estranho" do marido, as circunstâncias da sua 

morte e, ao mesmo tempo, perdoar-se pelo comportamento egocêntrico que tivera. 

Para isso retorna constantemente ao lugar em que o marido falecera: 

 

Dizia-me, todos os dias, que não voltaria mais ao local da tragédia, mas tal 
uma sonâmbula, ou guiada por forças ocultas, lá estava, outra vez, uma 
parte ainda viva de mim enjaulada pelos mesmos mórbidos pensamentos, 
interrogando-me, martirizando-me, tentando compreender, enfim, tentando 
oferecer-me a possibilidade de um perdão (Idem, p.53). 
 

Assim, a narradora, insatisfeita com a realidade circundante tanto antes 

quanto depois da morte do parceiro, retorna ao local de perda na tentativa de 

encontrar-se e mistura fatos reais aos de sua imaginação, construindo uma mulher 

que se movimenta fora do espaço doméstico como intelectual, sedutora e realizada 

com a qual o marido mantinha uma relação afetiva satisfatória. A imaginação é, 

portanto, o espaço da sua mobilidade, por isso ao mesmo tempo em que vai 

examinando a ação do cônjuge, também revela na amante projetada os desejos 

reprimidos durante os anos de sua convivência.  
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Como "o outro, abafado em mim, torna-me estrangeiro" (KRISTEVA, 1994, 

p.33), os universos masculino e feminino tornam-se conflitantes, uma vez que 

nenhum deles compartilhava o ser e sentir, ostentando máscaras sociais que lhes 

infligiam sofrimentos. Apesar disso, nenhum deles tinha coragem de romper as 

estruturas estabelecidas, sufocando o desejo de evasão que apresentavam. Ela, 

pela consciência da condição social de dependência a que fora relegada no espaço 

restrito do lar e pela ausência de amor satisfatório, ele, por vivenciar uma identidade 

estrangeira, não correspondente à realidade objetiva  

Protetora dos filhos e submissa aos códigos de um casamento falido, a 

narradora é impactada pelo constante isolamento do marido, fato que aprendera a 

ignorar até que os poemas a despertassem para o conhecimento de algo que 

escapasse do universo humano restrito, numa interpretação do homem e sua 

existência. Portanto, é através da análise forçada do perfil afetivo de Arturo que 

mergulha na própria intimidade, descobrindo-se a partir da busca do outro com 

quem convive. Assim, a descoberta da origem dos versos depois da qual a 

narradora afirma acordar "de um longo pesadelo" (Idem, p.56), marca o fim da 

narrativa porque a narradora já tem desvendado os próprios anseios de plenitude 

narcísica e resgatado o amor a si mesma dentro da ausência que o seu mundo 

abriga. 

O conto é narrado em primeira pessoa pela anônima esposa de Arturo, mas 

evolui para a terceira (ao mesmo tempo em que faz considerações sobre o marido, 

também o faz sobre si mesma). A narradora corresponde a uma mulher madura, de 

sentimentos ambivalentes, em cujo discurso percebe-se o progressivo desgaste das 

relações afetivas das famílias e as diversas modificações do sujeito que emerge na 

era globalizada, cuja instabilidade leva-o a assumir "identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 'eu' 

coerente" (HALL, 2006, p.13). Estando, pois, sempre à deriva no difícil universo das 

relações privadas, a personagem narradora tenta conscientizar-se do 

desmoronamento do mundo particular em que se refugiara: 

 

No dia em que sepultamos Arturo, o céu estava claro e desanuviado. 
Enquanto caminhávamos, do local do velório até o cemitério, um sol grande 
e abrasador pesava impiedosamente sobre nossas cabeças e um calor 
sufocante desprendia-se do asfalto. Sentia a boca seca, a cabeça oca e o 
estômago revirado. No lugar do coração um espinho gigante que mal me 
permitia respirar (ARNAUD, 2005, p.45). 
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Nessa contemplação de mundo, observa-se que personagens e ambientes 

são marcados pela ambivalência, pois no discurso inicial da protagonista, a 

realidade parece opor-se à sua interioridade. Ela se movimenta sob um céu "claro e 

desanuviado", enquanto seu estado físico-emocional é marcado pela ausência, 

esvaziamento e modificações, uma vez que afetada pela raiva e pela dor sentia-se 

com a "boca seca, cabeça oca e o estômago revirados" e “no lugar do coração, um 

espinho gigante". Forçada, portanto, a encarar os fatos, a viúva sente o problema 

agigantar-se, obrigando-a a reconhecê-lo, embora o negue e deseje fugir da 

realidade que ora se apresenta: "E se me tivesse sido dada a possibilidade de 

escolher, gostaria de nunca ter sabido". Ela, porém, admite que aquela ruptura seria 

inevitável: "Eu sabia, eu sabia" (Idem, p.45).  

Pelo caráter patriarcal da postura, a narradora revela as verdades oficiais 

que internalizara a respeito da afetividade e registra o seu temor em aceitar as 

metamorfoses da libido do cônjuge, ponto nevrálgico da própria infelicidade. 

Constituído por apenas duas personagens principais, a narradora e Arturo, o 

conto vai ganhando vida à medida que a personagem feminina evidencia os próprios 

desejos sufocados em nome das convenções sociais e reflete o duplo que habita 

tanto Arturo quanto a si mesma. Assim como o sujeito masculino, o "eu" interno da 

protagonista, considerado estrangeiro, intruso e indesejado, não se adequa à 

realidade problemática do mundo exterior, portanto vive frequentemente em fuga, 

com atos automáticos e emoções ensaiadas, com o eu não- correspondente, sem 

pertencimento e sem dono.  

Diante da negada individualidade do parceiro, a narradora encontra o próprio 

deslocamento a partir do qual analisa a suposta felicidade que todos procuram, 

embora não existam caminhos para se chegar até ela. Para ela, a realidade, sempre 

divergente dos ideais, leva os sujeitos a necessários arranjos, por isso a imaginação 

assume o papel de mobilidade dos sujeitos em seu desajuste ou mal-estar, causado 

pela divergência entre os papeis sociais e a subjetividade afetiva e sexual. 

Imaginando a outra mulher, divergente de si mesma, ela se contempla e se 

descobre, ao mesmo tempo em que analisa o espaço sufocante das relações 

conjugais, a fragmentação das identidades e o enclausuramento do eu. Deste modo, 

na tentativa de encontrar caminhos para a subjetividade e a emoção dos cônjuges, a 

narradora vai integrando os acontecimentos reais às suposições que faz dos fatos, 
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unindo o ideal de mulher ao “drama que tem lugar dentro dos confins da consciência 

individual” (HUMPHREY, 1976, p. 109), ou seja, vasculhando os artifícios de 

construção mental da narradora, é possível observar os mais profundos desejos que 

afloram através do olhar que lança sobre sua realidade, num cruzamento da tênue 

linha que separa o fictício e o real, lembranças e presente narrado. 

O segundo personagem principal do conto, Arturo, é descrito na trama a 

partir da metáfora do próprio título e das percepções que a narradora tem de seu 

comportamento e nele encontramos a errância afetiva como fuga para uma 

identidade social imposta. Seu nome corresponde à tradução em espanhol de Artur, 

rei da lenda britânica, guerreiro da virtude e único capaz de retirar a espada 

Excalibur da pedra em que fora fincada. O rei Artur criou a Távola Redonda, 

referência a uma mesa redonda sem ponta nem cabeceiras onde todos os 

cavaleiros se sentavam, reafirmando que todos eram iguais perante o rei e perante o 

Cristo. Semelhantemente, Arturo, embora apareça no enredo com voz silenciada 

pelo contexto familiar e social como ocorre com a personagem feminina, foi o 

parceiro capaz de procurar uma solução para o jugo de uma relação falsa vivenciada 

por ambos os cônjuges. 

Com a subjetividade ignorada pela esposa, porém com qualidades por ela 

reconhecidas, ele tropeça justamente na negação da sensibilidade emocional que 

acarreta um vazio e uma necessidade de satisfação autêntica. Essa sensação de 

falta alimenta o desejo de fugir de um relacionamento defeituoso para outro, 

marcada pelo impulso e pela aventura. Arturo era "íntegro e leal" (ARNAUD, 2005, 

p.50), "excessivamente escrupuloso, reservado, comedido" (Idem, p.47), além das 

virtudes implícitas: intelectual, sensível, bom pai, bom profissional, mas ao descobrir 

sua homossexualidade, vive a solidão e a estranheza num casamento de vinte anos, 

isolando-se da família e buscando um mecanismo de redenção. 

A voz feminina, enraizada na visão de que a homossexualidade é 

incompreensível e problemático, abre as portas de suas lembranças tentando forjar 

razões para a falsa segurança da afetividade conjugal, deixando transparecer os 

desejos ocultos de mulher, sufocados em nome da enganosa segurança do 

casamento. Assim, tanto o homem quanto a mulher são movidos pelo desejo do 

"outro lugar", onde possam encontrar correspondência entre o eu interior e o da 

realidade objetiva, numa busca da sexualidade integradora do ser. Neste percurso, 
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toda a narrativa é mesclada por uma série de símbolos que traduzem o desgaste da 

relação afetiva, justificando o inferno que a intitula.  

A partir do enterro de Arturo, a recente viúva abre as portas do espaço 

privado e começa a analisar os cômodos da relação conjugal que 

imperceptivelmente deixara trancados por medo de encontrar neles a fonte de seus 

temores. Observa, então, que Arturo há muito se mostrara figura insatisfatória no 

papel de marido, já que "perdera a capacidade de surpreender" (ARNAUD, 2005, 

p.49) e "vinha, já há algum tempo, dando [...] pistas de sua vida dupla", fato que ela 

prefere "não tomar conhecimento" (Idem, p.48). Assim, de forma paradoxal, ambos 

procuram se encontrar na angustiante relação a dois: ela considera a segurança de 

permanecer junto no "conforto da repetição" e ele embora se angustie, tomado pela 

"agonia de estar dividido, da tortura de ter que mentir" (Idem, p.48, 49) usa o 

casamento como uma capa contra o preconceito. Oprimidos pelo medo da reação 

da sociedade à ruptura com a imagem de professor universitário, casado e pai de 

família, o homem "mente" e esconde a verdadeira identidade afetiva e a mulher 

oculta suas carências e aspirações para não ter que "desarrumar sua vida" (Idem, 

p.48). Destarte, a relação de aparências transforma o casamento num espaço 

desconhecido, sem diálogo, sem pertencimento e sem amor. Por conseguinte, 

quando morre, Arturo obriga a esposa a tomar consciência das fronteiras que os 

separavam, embora esse conhecimento fosse dramático e perturbador. 

Recebendo, portanto, os ecos do próprio drama, firmado no medo de 

reconhecer o Outro que habitava o seu marido, a personagem acaba se fixando na 

obsessão de localizar o (a) amante do marido, autor (a) dos versos deixados na 

cena de morte, na tentativa de encontrar justificativas para as próprias ações: 

"Aquele estranho era meu morto. E tudo o que me legara, com sua imprevista morte, 

fora medo, dor e perplexidade" (Idem, p.45).  

Entendendo a morte como um fator de libertação por conferir autoridade ao 

que partiu, percebemos em Arturo o fio inicial da rotura já existente no tecido das 

relações do casal. Ao saber que o marido empreendia furtivos encontros 

extraconjugais, a dama libera a sua imaginação e ratifica que também era 

perpassada por "outro eu" sufocado, perdido no enraizamento social. Ao mesmo 

tempo em que a rotina lançava os pares numa crise de identidade, "a perda de um 

'sentido de si" (HALL, 2006, p.9), também ofertava uma pseudossegurança contra a 

discriminação. 
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Os cônjuges, portanto, mantinham-se juntos em busca de um "nós", mesmo 

apegando-se a uma falsa segurança centrada nas capacidades de camuflar os 

próprios sentimentos de acordo com o comportamento do outro e das 

circunstâncias. E na busca de identificação, o olhar da personagem enunciadora vai 

se deslocando ora para si, ora para o outro com quem convive em busca da unidade 

perdida. Arturo, visto inicialmente como símbolo de equilíbrio e discrição, mantendo-

se sempre sob rígida disciplina pessoal, sendo "escrupuloso, reservado, comedido", 

"maduro e responsável" (ARNAUD, 2005, p.47, 49), relacionando-se mecanicamente 

tanto na esfera doméstica como na pública: “sabia ouvir os garotos com paciência e 

aconselhá-los ou repreendê-los sabiamente com sua voz pausada de professor" 

(Idem, p.50) vai aos poucos perdendo as máscaras que a narradora achava 

conveniente que usasse. Desta forma, arremessando sobre o parceiro as próprias 

aspirações, a dona de casa vai, ao longo de sua trajetória, negociando e resgatando 

os comportamentos que constituem a sua individualidade numa forma de sobreviver 

à realidade que a afligia. 

Louro (2007) afirma que na relação de gênero, os parceiros acabam forjando 

inconscientemente comportamentos que lhes permitam viver de forma coerente à 

própria individualidade: "Na constituição de mulheres e homens, ainda que nem 

sempre de forma evidente e consciente, há um investimento continuado e produtivo 

dos próprios sujeitos na determinação de suas formas de ser ou "jeitos de viver" sua 

sexualidade e seu gênero" (p.26). Entretanto, por estarem infelizes no seu 

casamento, Arturo e sua esposa assumem comportamentos que aumentam cada 

vez mais a distância que os separa um do outro e, deslocados pelos interesses, 

tornaram-se incomunicáveis, solitários, carentes e errantes. 

Por isso em suas cogitações, a narradora aponta a instituição familiar como 

um obstáculo para que Arturo viva plenamente as emoções: “havia a família, eu e os 

nossos filhos, barrando-lhe o sonho, impedindo-o de viver plenamente” (ARNAUD, 

2005, p.48), mostrando ser esta também a causa da sufocação da mulher que 

inconscientemente a habita, a Outra, movida pelo desejo sexual e pela realização da 

sua intelectualidade. Desta forma, para sobreviver à realidade do casamento falido, 

eles se fecham em sua individualidade, tornando-se estrangeiros um ao outro e 

procuram descobrir um terceiro lugar onde a realização do eu interior seja possível. 

Esta busca leva o marido a empreender um caso amoroso, com encontros às 

escondidas num dos quais é enfartado e a esposa, depois disso, deixa sua 
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imaginação nomadizar-se em busca de uma outra mulher, superior à mediocridade 

de sua rotina, amante, intelectualmente produtiva e fisicamente perceptível, 

desejada, livre dos códigos e obrigações sociais, retrato dos seus anseios interiores.  

Para Deleuze (2006, p. 327), "[o] nômade não são aqueles que se mudam à 

maneira dos migrantes; ao contrário, são aqueles que não mudam, e põem-se a 

nomadizar para permanecerem no mesmo lugar, escapando dos códigos". Neste 

sentido, o nomadismo pressupõe uma fuga em busca de si mesmo, num 

deslocamento que envolve a mente e o espírito, não o espaço. Isto é o que acontece 

com a protagonista que, num enraizamento dinâmico, descobre este lugar 

intermediário do dentro e do fora onde os conflitos parecem dar uma trégua: a 

imaginação, lugar em que se refugia na busca da possível amante de Arturo, 

portadora das qualidades que supostamente gostaria de ter. Entretanto, essa 

procura serve para justificar não só a fuga da aceitação da evidente 

homossexualidade do marido, como também as frustrações que abarcara em nome 

da instituição familiar. 

A perda da identificação dos cônjuges dentro do casamento é semeada nas 

trilhas do texto também por metáforas. Logo no início, a narradora registra a 

dramaticidade da vida conjugal e o sofrimento a que eram submetidos os pares pela 

comparação do casamento a uma roleta-russa: "Então, o todo dia se transformara 

numa espécie de roleta- russa, o tambor girando logo ali, na superfície da pele, no 

ouvido, no estômago, no coração" (ARNAUD, 2005, p.50). Nesta imagem, ela capta 

a pressentida morte das identidades ou a transgressão dos laços que os mantinham, 

imprimindo a cada gesto dos cônjuges tensão e desgaste psicossocial. A alteridade 

apagada do casal implicava uma torturante alienação e perda, por isso a narradora 

afirma esperar "a qualquer instante o baque" (Idem, p.50), mas ambos eram 

empurrados pela rotina frustrante, fazendo crescer o desejo de mudança.  

Por este motivo, o espaço doméstico transforma-se numa espécie de prisão 

em que os conflitos são inevitáveis e onde os anseios interiores são imobilizados, o 

que se nota quando a narradora constata que a relação conjugal era um aquário, 

cujas águas não permitiam mais a vida de seus habitantes, limitando-os, sufocando-

os e transformando-se, depois, em areia movediça: "Nesse momento, senti que as 

coisas fugiam do controle, que o nosso aquário, de águas cristalinas durante tantos 

anos, agora se turvava [...] Quem sabe nosso aquário já se transformara num charco 

ou um fosso de areias movediças?" (ARNAUD, 2005, p.51).  
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O aquário, elemento relacionado aos signos do zodíaco, é apontado por 

Chevalier e Gheerbrant (2012) como símbolo da solidariedade, despertando-nos 

para a modificação que vai ocorrendo na relação do casal. As águas, antes 

cristalinas, agora se turvam, transformando-se num charco (porção de água 

imprópria para o consumo), depois num fosso, escavação em volta de fortificação. 

Dados que comprovam estar a narradora consciente da fragilidade do 

relacionamento, embora preferisse não ver.  

A interrelação do casal como águas de aquário não só exigia que os pares 

se esforçassem para renová-la como também pesava nas vivências e evoluía para o 

afogamento das emoções. Ação corroborada pela imobilidade involuntária dos seres 

dentro das "areias movediças". Essa necessidade de afirmar a própria identidade 

ressalta o imperativo das identidades móveis na era globalizada, onde a 

experimentação tornou-se imprescindível e a quebra de paradigmas a sua 

constância, como afirma Bauman (2005, p.33): “No admirável mundo novo das 

oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, 

rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam”. 

Dentro desse ambiente cotidiano onde “não há lugar para a paixão" 

(GIDDENS (1993, p.219), a narradora prefere ignorar a estranheza do companheiro, 

mesmo percebendo que nele havia uma ferida secreta que o impulsionava a um 

além indefinido e o fazia vagar pela casa: “sei o quanto me obstinei em não tomar 

conhecimento de nada que pudesse comprometer nossa existência, desarrumá-la”; 

“também o encontrei vagando pela casa e fumando compulsivamente, durante as 

madrugadas” (ARNAUD, 2005, p.48). Arturo, entretanto, não reconhece o espaço de 

suas vivências e deseja abandonar as máscaras sociais que era obrigado a usar, 

mas a narradora, tomada pelo individualismo, prefere ignorar os ideais do parceiro, 

limitá-lo à funcionalidade de dono de casa e a uma presença reflexa nos diálogos 

cotidianos:  

 

Quem me perguntaria, ao final de cada dia, e aí garota como vão as coisas? 
Com quem iria, a partir de então, dividir as duas garrafas de vinho tinto, nas 
noites de sexta-feira, [...] meio entorpecidos pelo rumorejar das ondas do 
mar quebrando a praia, pela brisa marinha em nossos rostos, na costumeira 
conversa de poucas palavras? (Idem, p.49).  
 

Verifica-se, por conseguinte, que o marido emerge do texto como uma 

presença a que a narradora estava acostumada, embora não tivessem muito a 
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compartilhar, numa dificuldade permanente de comunicação, confirmada pela 

cotidiana conversa "de poucas palavras". Emergem, porém, as necessidades 

psicossociais do gênero feminino depois que sabe do adultério praticado pelo 

marido, fato que não a surpreende, posto que o distanciamento entre eles fosse já 

perceptível no espaço de suas relações: "A verdade é que vinha, já há algum tempo 

dando pistas de sua vida dupla" (Idem, p.48). 

Insulado por uma identidade contrária a adotada socialmente, o professor 

vive um estado de ausência que o afasta da família, o seu ponto de origem: "Arturo 

também tinha a mania de fazer passeios solitários à beira mar e de se isolar dentro 

de nossa própria casa, no escritório" (Idem, 2005, p.50). E, pressionado pelas 

circunstâncias exteriores, tenta matar esse novo eu, o estrangeiro, porém não 

consegue fazê-lo, justificando um romance secreto, que a narradora aponta como 

natural e inevitável.  

A própria narradora justifica essa ruptura, pois segundo ela, Arturo tinha de 

abandonar o "casulo" (Idem, p.53) (lar) para viver e transformar sua intimidade, 

lutando contra a dissolução e o esfacelamento. Como as borboletas, ele teria que 

superar os empecilhos em prol de sua liberdade, esforço que a mulher vê como 

frágeis e medrosos, num reconhecimento de si mesma.  

No olhar que lança sobre o marido, ela o percebe sob pressão psicológica: 

"um animal acuado", com o eu interditado e submetido ao isolamento: um "bicho-de-

concha" (Idem, p.49, 50), reflexos do próprio estado de ser. E, como a identidade é 

um processo ambíguo e contínuo, a protagonista se divide entre a dependência 

psicológica que a ligava ao parceiro e a ausência de sentimentos que dominava a 

relação amorosa. Forçada, então, a encarar a fuga do marido aos laços do 

matrimônio, a narradora percebe o desenraizamento da própria identidade, 

sustentada até aquele momento nas tradições do lar: "a sensação era de estar todo 

tempo despencando num buraco sem fundo, desenraizada, estupificada pela 

mágoa, pelo sentimento de abandono e impotência (Idem, p.46). 

Assim, ela se identifica na migração do marido e simbolicamente joga na 

visão do outro as inquietações do relacionamento, a imagem de si mesma e os 

anseios de mulher. Para Zinani (2006), a existência de símbolos e ritos na 

expressão do universo feminino é uma forma de emergir do silenciamento imposto e 

construir um espaço próprio de articulação linguística onde a consciência feminina 

possa ser percebida. A situação cultural da mulher também pode ser verificada no 
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olhar que ela lança sobre os outros, como é vista pelo grupo dominante e que visão 

tem de si mesma, o que na obra ficcional é representado pelas ações das 

personagens. Neste sentido, a anônima mulher (e por isso mesmo mais universal) 

representa o ser humano carente e perdido diante da instabilidade das emoções que 

atracam sem âncoras no perturbado mundo das relações conturbadas e lamenta 

não ter "prestado mais atenção aos silêncios [...] dado importância ao que habita em 

nossas cavernas da alma" (ARNAUD, 2005, p.49), evidenciando a coragem que 

deveria ter para forçar o estabelecimento do eu que confronta o outro e marca o 

espaço da sua alteridade 

Seguindo o fluxo de consciência, método narrativo desenvolvido nas 

primeiras décadas do século XX e que objetiva mostrar ao leitor os sentimentos mais 

íntimos das personagens, os fatos em "Girassóis no Inferno" constantemente se 

cruzam e se desdobram, permitindo entrever a profundidade emocional destes na 

vida da narradora. De modo semelhante a um diário íntimo, os fatos são relatados 

com toda a carga de tensão sofrida pelos personagens e dentro de um curto período 

de tempo, indicado pelas marcas temporais: "no dia em que sepultamos Arturo", "os 

dias que se seguiram ao enterro", "após a missa de trigésimo dia", "passaram-se 

meses". Neste sentido, o discurso da personagem feminina é marcado não só por 

uma releitura significativa do universo da mulher casada e de outras minorias 

sufocadas pelas relações de poder, como pela camuflagem de emoções que 

marcam os desencontros e as angústias vivenciados pelos estrangeiros de si 

mesmos dentro de cada sistema que o aprisiona.  

A simbólica projeção dos anseios latentes de mulher lançados pelo sujeito 

enunciador sobre o parceiro e a amante deste, vislumbra as questões inquietantes 

que marcam a diferença dos gêneros e apontam os pressupostos identitários dos 

discursos presentes na memória da narradora, constituídos essencialmente no 

âmbito social e afetivo, pois "a identidade se organiza nas práticas discursivas 

intersubjetivas e tem na memória, mais do que um repositório de conhecimentos e 

lembranças, um elemento cognitivo imprescindível para a formação da identidade" 

(ZINANI, 2006, p.30). 

Questionando a perda da identidade, a mulher deseja encontrar a amante do 

marido para superar as frustrações do casamento e curar a si mesma da ferida da 

mutilação subjetiva: "E eu sofria aquela dupla perda, a do homem que eu amava e a 

da própria identidade" (ARNAUD, 2005, p.49. A Outra, imaginada e idealizada, 
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trouxera-lhe as incertezas próprias das relações líquidas do século e a inquietação 

de vê-la tornara-se uma obsessão: "tal uma sonâmbula, ou guiada por forças 

ocultas, lá estava, outra vez, uma parte ainda viva de mim, enjaulada pelos mesmos 

mórbidos pensamentos, interrogando-me, martirizando-me, tentando compreender, 

enfim, tentando oferecer-me a possibilidade de um perdão" (Idem, p.53).  

O fato de imaginar uma outra a quem pudesse se comparar, portanto, 

constituía-se na redenção de uma trajetória afetiva mal sucedida, na possibilidade 

de perdoar-se por não corresponder ao mito de mulher. Conforme Beauvoir (1980, 

p.300) "o mito da mulher desempenha um papel considerável na literatura, sendo um 

mito estático, que substitui uma existência múltipla de mulheres por um 'eterno 

feminino' único e cristalizado. A ambivalência seria uma propriedade intrínseca 

desse mito [...]". Por conseguinte, a idealização da possível amante de Arturo era o 

ideal feminino presente na mente da protagonista, por isso observa-se que, para 

cada problema enfrentado no relacionamento com o marido, existe uma qualidade 

da Outra idealizada que o supera. 

Como o professor gostava de se isolar no escritório para ouvir música, 

preparar suas aulas ou para simplesmente estar sozinho, a amante constituía-se 

numa mulher com quem ele conversava sobre música, filme; já que ele excluía a 

esposa do universo acadêmico, a amante o assistia em suas pesquisas e, como 

apresentava um fastio até mesmo pelos seus livros e aulas, a Outra apresentava-se 

como uma prostituta, trazida para fugaz satisfação de sua masculinidade. A dona de 

casa esquecida cedia lugar à amante que era "senhora dele, do seu desejo e paixão, 

bela, poderosa, sexuada, imprecisa nos sete véus, perspicazmente sedutora" 

(ARNAUD, 2005, p.47). Nota-se que a amante é apresentada pela narradora envolta 

no mistério dos sete véus, os sete pecados, mantendo o poder de seduzi-lo pelo 

mistério do mundo feminino, também é senhora dele (posse), do seu desejo e da 

sua paixão (sexualidade plena) e tem completo domínio da linguagem corporal: bela, 

sexuada, sedutora, mantendo vivas as relações afetivas já em declínio no 

casamento.  

Em todo o conto extrai-se dos discursos do enunciador uma mulher 

relativamente carente, legitimando em seu corpo os desejos e insatisfações, 

acarretados pela crise de valores e significações dentro do espaço doméstico. 

Conforme Le Breton, esse deslocamento afetivo para a percepção do corpo consiste 



122 
 

na busca desesperada de validação das experiências e dos discursos num mundo 

marcado pela permanente mudança: 

 

A crise de significação e de valores que abala a modernidade, a procura 
tortuosa e incansável por novas legitimidades que ainda hoje continuam a 
se ocultar, a permanência do provisório transformando-se em tempo da 
vida, são, entre outros fatores, os que contribuíram logicamente para 
comprovar o enraizamento físico da condição de cada ator. O corpo, lugar 
do contato privilegiado com o mundo, está sob a luz dos holofotes. 
Problemática coerente e até inevitável numa sociedade de tipo individualista 
que entra numa zona turbulenta, de confusão e de obscurecimento das 
referências incontestáveis e conhece, em consequência, um retorno maior à 
individualidade (2007, p.10). 
 

Com a frustrada vida conjugal, a narradora projeta na possível amante do 

marido a necessidade de romper completamente com as tradições e convenções 

sociais e evidenciar em seu corpo o contato privilegiado com o mundo, através da 

errância afetiva, uma vez que a amante era “livre de convenções e limites, segura de 

si, desafiadora, disposta a conhecer e a dar-se a conhecer, a buscar novos 

caminhos, ciente de que ninguém pertence a ninguém, de que nada é para sempre” 

(ARNAUD, 2005, p.47, 48). Deste modo, ao tentar justificar os atos do esposo, a 

recente viúva procura afirmar a própria identidade, cerceada pelo mesmo 

compromisso que barrava o sonho do marido, impedindo-o de viver plenamente e o 

levando a querer mais: "Queria mais e, no entanto, havia a família, eu e os nossos 

filhos, barrando-lhe o sonho, impedindo-o de viver plenamente a magia daquele 

encontro" (Idem, p. 48). 

Numa inevitável percepção de que há muito a paixão arrebatadora havia 

cedido aos papéis de pais e companheiros e o convívio deles quedava-se pleno de 

conflitos com "momentos de intolerância, de tédios e insatisfações, de chispas de 

olhos e ásperas palavras" (Ibidem), a dona de casa com medo de enfrentar o 

problema tenta convencer-se de que eles ainda se amavam. 

Porém em todas as considerações a respeito do espaço em que se move, a 

personagem imprime a ideia de que o substrato da sua individualidade assenta-se 

nas raízes perdidas de seu relacionamento e, na busca desesperada de se 

encontrar, acaba descobrindo que no seu interior havia identidades contraditórias, 

empurrando-a em diferentes direções. Como Arturo, ela não se encontrava na 

relação a dois e como estranhos suportavam-se para manter as aparências, até que 

observa que as coisas fugiam do controle.  
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Feminino e masculino viviam identidades impostas pela sociedade e não 

tinham forças para se livrar delas, por conseguinte assumiam estereótipos que os 

oprimiam. Bauman (2005) diz que muitas vezes, o sujeito vive uma identidade 

determinada pelo meio social e, por se sentir incapaz de abandoná-la, acaba 

assumindo-as, mesmo que estas o oprimam, desumanizem ou não sejam 

condizentes com seus anseios interiores. Assim, Arturo, há vinte anos camuflava 

suas preferências sexuais em nome de uma carreira profissional, de uma respeitável 

posição em sociedade, porém não se reconhecia nos papeis sociais adotados, o que 

lhe causava a angustia e o isolamento. 

Depois de perceber o desespero de Arturo, a esposa constrói um verdadeiro 

quadro expressionista para demonstrar o medo do fim de uma relação de vinte anos: 

"E se não fizéssemos alguma coisa, logo estaríamos num bote, sem salva-vidas, à 

deriva, num mar encapelado" (ARNAUD, 2005, p.51) e, como náufraga tenta 

visualizar um caminho que justifique o medo de tomar certas decisões ou aponte as 

causas desejadas para o desgaste do amor: "Algo devorava Arturo e minava a 

solidez de nossa relação" (Ibidem), confirmando a dissimulação que assume para 

evitar o fim: "Mas o meu medo talvez fosse maior que o dele" e "O que existia lá 

fora, além do nosso mundo, não me interessava. Então, eu também trapaceava 

(Ibidem). 

Os espaços de silêncios, no recorte da afetividade das personagens, 

mostram a necessidade de preencher as lacunas do desejo. Assim, no discurso da 

narradora sobre o “caso” de amor do marido, o casamento é descrito com total 

desencanto como a rotina, a acomodação, a realidade, todavia o caso corresponde 

à emoção, ao perigo, a fantasia: "Deixar-me ou deixá-la? Uma representava a 

realidade, o afeto sereno; a Outra, a fantasia, a transgressão. Tinha a planície e o 

despenhadeiro. Qualquer opção lhe era preço alto demais para pagar" (Idem, p.49, 

50). Juntando-se o eu exterior (a mulher casada) ao eu interior (a outra), 

constatamos que na subjetividade afetiva da personagem, a aventura extraconjugal 

parece-lhe mais excitante e mais atraente que a rotina do casamento, porém admite 

que ambos exigem um "preço alto demais". Segundo Giddens (1993), a sexualidade 

é uma necessidade de cada indivíduo manifesta no cotidiano como carga emocional, 

portanto o alto preço evidenciado pela narradora marca a infelicidade de ambos 

dentro do relacionamento. 
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Num universo hipotético de ações não realizadas, a viúva aponta a ideia de 

que a falta de diálogo entre ela e o marido havia fortalecido as barreiras destruidoras 

do relacionamento, por isso a culpa surge como elemento punitivo da atitude ou da 

omissão. Bauman assegura que: 

 

Pessoas desgastadas e mortalmente fatigadas em consequência de testes 
de adequação eternamente inconclusos, assustadas até a alma pela 
misteriosa e inexplicável precariedade de seus destinos e pelas névoas 
globais que ocultam suas esperanças, buscam desesperadamente os 
culpados por seus problemas e tribulações (2004, p.143) 
 

Em total desacordo com os fatos ocorridos a narradora afirma não ter  

percebido a diferença, não ter buscado o diálogo e ter sido indiferente ao homem 

que estava ao seu lado, abrindo espaço para entrever os Outros eus recusados, 

ignorados, mas que constituíam "as cavernas da alma" (ARNAUD, 2005, p.49). Esta 

estrangeiridade ignota na realidade objetiva, mas vivenciada no interior dos gêneros 

irrompe no cotidiano com força destruidora, como "ogivas em compasso de espera, 

com poder para destruir tudo ao nosso redor" (Ibidem).  

O termo ogivas, segundo Ferreira (2004, p.590), é um substantivo feminino 

que indica "figura típica das abóbadas góticas, formada pelo cruzamento de dois 

arcos iguais que se cortam superiormente, ou parte frontal afilada de um projétil". 

Logo essa metáfora pressupõe a implícita igualdade e inimizade dos sexos, a guerra 

silenciosa estabelecida entre o casal, devido a obscuridade do universo interior, que 

não encontrando pontes encontra-se prestes a explodir. 

Tomada pela necessidade de correspondência sexual, afetividade e 

segurança, a personagem questiona os valores e as aspirações em que se refugiara 

e considera que estes tornaram-se obstáculos à felicidade de si e do companheiro. 

Após a morte do parceiro, ela atravessa uma crise de identidade por compreender a 

fragilidade das bases em que esta estava firmada: "A quietude me dava a sensação 

de estar me desintegrando, farrapos de um eu sem Arturo, afundando no 

emaranhado das raízes" (ARNAUD, 2005, p.54). Com dificuldade de viver e aceitar 

novas identidades, a viúva afunda nas próprias raízes ou valores e a insegurança a 

envolve numa série de emoções contraditórias próprias ao sujeito errante. 

A desintegração do universo conjugal retira, portanto, a personagem de suas 

bases, fazendo-a perceber-se carente, desvalorizada, solitária e culpada pelo 
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fracasso da relação, criando hipóteses para a possível manutenção do seu 

relacionamento: 

 

Se não tivesse acreditado tão piamente que homens como Arturo, 
emocionalmente maduros e responsáveis, não se envolviam com pessoas 
fora de seus casamentos [...] Se não tivesse me armado de tanta segurança 
[...] Se tivesse prestado mais atenção às suas palavras e aos seus 
silêncios... Se eu soubesse da importância do que não é pronunciado [...] 
Se, se, se... (Idem, p.49) 
 

Ao acreditar "piamente" a personagem adota para o marido uma identidade 

fixa, que não oscila, não se modifica, todavia "homens como Arturo" não existem de 

forma tão plena, rígida e segura. Arturo transita do espaço do seu aprisionamento, 

onde vai criando as máscaras necessárias à convivência social: lar, família, a 

máscara de pai e marido supostamente fiel, para o espaço da transgressão: o 

homossexual, o indivíduo infiel que se entrega a uma vida clandestina. Essa 

violação, embora pressentida pela narradora com a ruptura do casamento é por ela 

adiada, dissimulada ou deixada por conta do destino, porém reconhece que os dias 

se passavam como "o tambor girando logo ali, na superfície da pele, no ouvido, no 

estômago, no coração (Idem, p.50). O desgaste se faz sentir em todo o corpo da 

personagem e anuncia de forma encadeada o fim, posto que o tambor, cilindro 

giratório das armas de fogo onde ficam os cartuchos e que o mecanismo de 

alimentação rotaciona e provoca os disparos, anuncia o perigo em uma sequência 

mortal de projéteis provocadores da morte. Para ela, Arturo era acomodado, não 

conseguindo romper e transformar sua realidade, entretanto a empatia que sente 

pelo companheiro é, na verdade, o desejo de libertação dos laços patriarcais que a 

sufocam: “Meu pobre Arturo... Não poderia supor que a vida, em sua transitoriedade 

e imperfeição, não absolve os que se acomodam, esmagando, com suas patas de 

presunção os que hesitam por receio de rupturas e transformações” (Idem, p.50). 

O mal (fato indesejado) era a única forma de sacudi-los do comodismo e da 

rotina e os expulsar do "bunker" (buraco de golfe), referência ao espaço fechado e 

sufocante do lar. A necessidade maior da personagem era encontrar-se como 

pessoa e, levada pelo impulso da autoafirmação, faz frequentes passeios pelo 

espaço onde ocorrera a morte de Arturo, expondo o oculto desejo de fugir da solidão 

e tornar-se livre, assimilando-se aos elementos da paisagem:  
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Alguns animais pastavam à distância, brancos e lentos, ignorantes da 
própria existência, da morte e da solidão. E eu os olhava e me sentia 
tomada do desejo de ser um deles, não pensante, livre de qualquer 
ferimento na alma. [...] Fechava os olhos e sentia o pulsar de subterrâneas 
águas, o cheiro da terra, sua profunda respiração sob meu corpo (Idem, 
p.54).  
 

A viagem empreendida tem efeito tão intenso na mente da personagem que 

aos poucos, a sensação obtida na paisagem vai se confundindo com o próprio ato 

sexual em respiração sob o corpo, deixando-a apaziguada, depois transformava-se 

numa sinestésica cena de amor entre Arturo e a amante: 

 

Chegava a ouvir risos, vozes, gemidos, a sentir o calor dos corpos 
entrelaçados, o odor acre e excitante do amor. Calafrios percorriam meus 
braços e pernas , enquanto eu seguia mergulhando naquele rio escuro, sem 
margens nem fundo: minha dor (Idem, p.54). 

 

Depois de imaginar a cena de amor entre o marido e a amante, a narradora 

salienta a complexidade do seu estado de alma pela imagem paradoxal do rio: "eu 

seguia mergulhando naquele rio escuro, sem margens nem fundo" (Ibidem). 

Notemos que o rio, elemento com conotação de movimento, continuidade de vida, é 

escuro, sem expectativa de futuro e a ausência de margens indica a falta de apoios 

e direção da personagem que, apesar da dor, não se entrega ao fracasso, ao fundo. 

Imersa nessas contradições, a existência da amante despertara na protagonista a 

certeza de uma relação doentia da qual precisava se curar. 

Arturo era um homem marcado pelo seu duplo: o eu do seu devir e o eu- 

interior, estranho à realidade vivida. O primeiro, confirmado pela razão da 

personagem; o segundo, correspondente a subjetividade e à sensação, rejeitado e 

enclausurado pelos códigos de conduta social e, por isso, estranho à realidade 

objetiva. Esse não-eu determina toda a angústia da personagem masculina e reflete 

na personagem feminina que, não encontrando correspondência afetiva no 

companheiro, vivencia também a ambiguidade ou o desdobramento do eu. Não 

querendo violar os códigos de comportamento, ambos criam um mecanismo de 

fuga: ela se acomoda à realidade vivida e finge não ver o deslocamento sexual do 

marido e ele se abre a uma nova realidade através de uma transgressão. 

O não-eu, idêntico-diverso, em choque com o eu-familiar, divide as 

personagens de "Girassois no Inferno". A experiência da narradora está limitada ao 

espaço doméstico, que é invadido bruscamente pela cena da morte e Arturo havia 
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enfartado dentro de um carro, onde haviam sido encontradas garrafas de vinho 

(duas delas vazias), pasta com manuscritos, um lenço manchado de esperma e fios 

de cabelos que não lhe pertenciam, elementos que comprovam a presença de um 

(a) amante. Os conflitos diversos e ao mesmo tempo semelhantes se unem através 

dos manuscritos de poemas, intitulado "Girassóis no inferno", julgados por um 

especialista como "belos, selvagens, antiacadêmicos" que carregam na força 

enigmática dos signos a trajetória das personagens, principalmente a masculina, 

confirmada pela narradora através da constatação de que a palavras tem "o poder 

de dar uma forma ao mundo" (Idem, p.53).  

A homossexualidade camuflada de Arturo constitui-se no seu drama 

particular, visto que não assume socialmente essa condição. O não reconhecimento 

deste eu o torna problemático em relação aos vínculos afetivos do casamento, posto 

que a consciência do "estranho, promoveria a ruptura com as bases da realidade, 

como afirma Kristeva: 

 

Estranhamente o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa 
identidade, o espaço que arruina a nossa morada, o tempo em que se 
afundam o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupa-nos 
de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” precisamente 
problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa quando surge a 
consciência da minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos 
estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades (1994, p.9) 
 

Arturo vivia, portanto, em conflito com o estrangeiro que o habitava, 

mantendo-se imerso na angústia de não pertencer a nenhum lugar, arruinando a sua 

morada. Assim, através da metáfora dos "girassóis no inferno", utilizada como título 

dos versos deixados pela pessoa que acompanhava Arturo no dia da sua morte, 

percebe-se a ambiguidade dos personagens e a busca do locus de refúgio.  

Desconstruindo essa metáfora, percebe-se a profundidade do drama 

retratado. Segundo nos informou o pesquisador dos girassóis, Eliezer da Cunha 

Siqueira, professor do IFPB- Campus Sousa, os girassois possuem raízes profundas 

e são vistos como uma flor, mas são inflorescências, apresentando-se em capítulos: 

várias flores, divididas em femininas, masculinas e hermafroditas, estando as duas 

últimas quase sempre no centro e as outras na periferia. No contexto do conto, 

podemos perceber que a tradição e a não tradição disputam lugar, pois o homem 

colocado no centro da estrutura familiar, como rezava o patriarcalismo, tem 
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tendências homossexuais, embora viva como um heterossexual, coexistindo 

masculino e hermafrodita no centro.  

Sabe-se também que as hastes da planta não giram, porém a parte superior, 

os capítulos, move-se sempre em direção à luz do sol (heliotropismo). Essa 

referência à parte superior justifica a escolha da memória por parte da personagem 

para jogar luz sobre seu mundo e os desejos que dominavam a mente de Arturo, 

levando-o a buscar uma saída. O não movimento da base confirma a dificuldade dos 

personagens em romper com as tradições e assumir tais sentimentos. Verifica-se 

também que, neste vegetal, os órgãos masculinos abrem-se antes que os femininos, 

justificando Arturo transgredir as normas da relação conjugal antes da mulher. 

Também cada uma das sementes da planta é uma germinação e frutificação 

independente, enquanto as folhas ("pétalas") exteriores são brácteas estéreis. 

Assim, cada pessoa envolvida na relação devia ter a alteridade preservada, o que 

não ocorreu com o casal, limitando-se ao medo de romper os preceitos estéreis da 

sociedade. Além disso, observando-se que os girassois praticam a alelopatia, 

processo em que liberam, pelas folhas e raízes, substâncias que inibem o 

crescimento de outras plantas concorrentes, percebe-se que a concorrência de 

mundos divergentes inibiu o desenvolvimento da afetividade dos personagens e 

impediu o progresso dos indivíduos enquanto pessoas. Tanto Arturo quanto a 

protagonista, inseridos no ambiente doméstico eram responsáveis pelo seu 

fundamento, entretanto ambos tinham a sua individualidade comprometida. Embora 

Arturo parecesse mais frágil às pressões do casamento, abrindo-se a novas 

experiências, cada um deles procurava um sentido para a vida, confirmando a 

própria identidade, sem receber respostas positivas do meio social que lhes parecia 

estéril. 

O inferno, espaço em que estão inseridos os girassóis, remete, conforme a 

literatura cristã, a um lugar de tormento para os que negam os princípios 

estabelecidos. Na literatura grega, é o local dos mortos, dos que vivem para os 

prazeres da carne onde habita Hades, o deus dos mortos, que fora comido e depois 

vomitado pelo pai Zeus, imagem que retrata o estado emocional das personagens 

diante da opressão do eu não negociado, estrangeiro e incômodo. 

Para Cecil Zinani (2006, p.12), "o sujeito feminino se constitui enquanto 

promove a ruptura com o modelo tradicional e integra os aspectos afetivos, 

cognitivos e sociais". Portanto, vendo as relações no espaço supremo do lar como 
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depauperadas, a mulher convence-se de não haver saída para Arturo, exceto uma 

aventura de bolso que, infelizmente, causara-lhe o infarto. A morte de Arturo, 

estranhamente, costurava os universos paradoxais dos cônjuges: 

homossexual/heterossexual, acomodação/aventura, esposa reprimida/ mulher 

amante, corpo sensível/ alma racional. O nivelamento do eu recalcado promove a 

ansiedade e a carência, levando a viúva à procura da amante como confirmação da 

identidade perdida: "Precisava conhecê-la, encará-la no branco dos olhos, escutá-la. 

Enfim, assegurar-me de sua existência e, assim depurar-me daquela ferida funda" 

(ARNAUD, 2005, p.51).  

A desintegração de um mundo imaginado e consequentemente das âncoras 

da identidade da protagonista  motivava o questionamento da sua razão de viver e 

dos valores até então constitutivos do eu. Por isso já próximo ao desfecho, quando 

conheceria a pessoa com quem Arturo estava no dia da sua morte, a personagem 

observa que seus fantasmas haviam intensificado "os medos e incompreensões, 

volatilizam-se, são enlouquecedores", ou seja, os valores sociais internalizados a 

impediram de aceitar Arturo como era, mas agora se questiona  "Aonde aquilo [...] 

conduziria?" e acaba percebendo que sua busca agora perdera o sentido, posto que 

seus olhos agora se voltavam completamente para as identidades reais dos 

cônjuges, antes ignoradas. 

Tal o personagem de Dante, a esposa traída envereda pelo inferno da dor e 

ansiedade tentando encontrar a si mesma (seus anseios reprimidos, sua capacidade 

de viver um relacionamento pleno, os medos que a dominavam etc) pela 

compreensão das causas do fracasso do seu relacionamento: "eu que não 

conseguia romper aquele cerco. Aquilo era mais devastador e mais cruel do que 

qualquer situação que eu já vivera" (Idem, p.53). Nos 2º e no 11º ciclos, 

correspondentes ao inferno de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, podemos 

encontrar os pecados da luxúria e da traição. A luxúria atormenta e arrasta as 

pessoas a atos inimagináveis; a traição, vista de diversas formas, assume maior 

relevância quando significa trair a confiança de alguém, merecendo maior castigo. O 

desejo de pecar constitui maior culpa que o próprio pecado. Neste sentido é que 

reside o inferno da personagem: a mulher não somente fora traída pelo marido, mas 

ela não só sentira o desejo de romper os laços do matrimônio como impusera certos 

comportamentos ao marido, por isso a culpa a acompanhava como uma doença: 

"bastaria conhecê-la [...] para que eu me curasse" (Idem, p.55). 
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Ao descobrir a homossexualidade do marido, que vivia a opressão de um 

casamento heterossexual (o inferno), a personagem sente o choque sobre o seu 

mundo, desfazendo suas hipóteses e analisando suas expectativas: "minha cabeça 

tornou-se um caldeirão fervente de ideias" (Idem, p.56). Depois disto, o medo, 

sentimento constante na personagem, vai se transformando em redenção para os 

desejos ocultos: "o medo latejando em meu sangue com uma crueza de magma 

lavando um vulcão” (Ibidem).  

No final do conto, a incompreensão sempre relacionada a Arturo, o estranho, 

deslocado e solitário: "a incompreensão do seu comportamento se instalara em mim 

com intensidade" (Idem, p.46) é transferida para o universo literário: "a 

incompreensão de seus versos havia me assombrado" (Idem, p.57). Essa analogia 

entre realidade e ficção acaba universalizando o drama da personagem e nos 

levando às suas considerações anteriores em que atribui à literatura a função de dar 

uma nova dimensão aos sentimentos humanos, tirando-os da banalidade e 

colocando-os como exposições que contribuem para o bem da humanidade. 

 

Um dia, há alguns anos, Arturo afirmara, em uma de suas palestras sobre o 
universo literário, que o artista, entre todos os homens, era o único capaz de 
salvar-se da banalidade, por sua energia demiúrgica, por carregar em si a 
semente da consciência maior, pela capacidade de esvaziar-se, colocando 
sua alma a serviço da criação. (Idem, p.52)  

 

Por referir-se, dentro do conto, à literatura como forma de expressão das 

problemáticas inerentes à subjetividade humana, Arnaud possibilita a visão de 

homens e mulheres dentro de uma igualdade histórica: a sua humanidade e lança os 

pressupostos de que é pela literatura que se compreende a vida. 

Considerando também que os personagens apresentados neste conto 

representam os sujeitos da pós-modernidade, sempre motivados pela "sede de 

infinito", pelos individualismos e pelos consumismos que norteiam as existências e 

as felicidades individuais, percebemos seres em constante errância em busca do 

seu eu autêntico, perdido na insegurança da era moderna. Impulsionados à 

identidades móveis, esses sujeitos tentam se equilibrar entre a autonomia afetiva e 

sexual e o total desamparo da própria pós-modernidade.  

Nesse tempo de extremos em que a dualidade, a euforia, a fragilidade, a 

aflição mascaram os relacionamentos íntimos de uma frágil felicidade que se traduz 

em “anseios não-realizados, nervos em frangalhos, amores frustrados, sofrimentos, 
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medos, solidão, hipocrisia, egoísmo e compulsão à repetição” (SIGUSCH apud 

BAUMAN, 2004, p.64), é possível encontrar sujeitos cada vez mais instáveis, 

inquietos e ansiosos, principalmente no que diz respeito ao relacionamento 

interpessoal, porque estão firmados em grandes incertezas. Neste sentido a 

sexualidade vivida pelo personagem Arturo reflete e nega a consistência dos laços 

afetivos, posto que ao mesmo tempo em que procura realizar-se afetivamente com 

um rapaz, também sustenta uma mascarada afetividade conjugal com a mãe de 

seus filhos. A hipocrisia da narradora e a relação conflituosa de Arturo com seus 

papeis sociais confirmam as trevas existenciais da contemporaneidade que nos 

impedem de ver as pessoas, compreendê-las e aceitá-las em sua alteridade, 

lançando-as numa luta existencial. 

Notifica-se também que a personagem feminina, cuja memória é a voz 

silenciada de si mesma e do marido, reflete a agonia do indivíduo que busca 

reafirmar sua existência através do desejo do outro lugar a fim que superar a 

insatisfação no espaço-tempo de sua trajetória. Assim, nesta narrativa analisa-se a 

hipocrisia que reveste muitos relacionamentos na vida contemporânea e se registra 

nas entrelinhas do texto a incapacidade humana de entregar-se plenamente a 

vivência afetiva, que se posta quase sempre labiríntica e nevrálgica, determinando a 

trajetória do sujeito. 

Como todo produto estético é regido pelos desígnios do autor/narrador de 

metaforizar a realidade objetiva, transformando-a num objeto de ficção, encontramos 

na construção da narrativa "Girassóis no Inferno" um verdadeiro itinerário de prosa 

poética, onde a representação e articulação do afeto se mostram como um (des) 

encontro trágico, já que ao estabelecer uma identidade própria dentro da relação 

afetiva, quase sempre o ser humano é tomado pelo individualismo egocêntrico, 

ignorando a alteridade do outro com quem se relaciona. O desejo, por sua vez, 

quase sempre incontrolável, motiva os sujeitos a transgressão ou à vivência de 

dramas que se insinuam na realidade social que o envolve e determina. 

Neste conto, o exercício da afetividade dos sujeitos salienta a falta que 

alimenta a relação do indivíduo com o seu exterior e a insatisfação psicológica como 

consequência dos desencontros entre as necessidades interiores e os papeis sociais 

vivenciados por homens e mulheres. Essa busca de correspondência narcísica 

motiva o indivíduo ora à busca de uma nova identidade sexual, ora à necessidade 

de uma compensação afetiva, promovendo não só conflitos e incompreensão nos 
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espaços domésticos, como também motivando-os à errância afetiva, ao insulamento 

ou à transgressão.  

Assim, ao apresentar o drama identitário das personagens dentro desta 

arquitetura narrativa através de uma série de metáforas de grande potencial 

interpretativo, a autora registra a angústia de ser e de existir das sociedades pós-

modernas, onde não existem mais âncoras nem estruturas para o comportamento 

social. 

Divididos, portanto, entre o desejo psíquico e a disciplina do corpo ou entre o 

desejo do corpo e a disciplina psíquica, as personagens deste conto tropeçam na 

realidade que os cerca, caindo num estado de plena infelicidade. Desta forma, é 

comum vê-los sem controle sobre seus impulsos interiores, desejando transgredir as 

normas de convivência em prol da almejada felicidade. Eles estão sempre à deriva 

e, sem rumo definido, tentando compreender a si mesmos, ao mesmo tempo em que 

lamentam ter seguido certos caminhos na busca da realização das necessidades 

subjetivas, fato que os alimenta de uma crise permanente. 

 

3.3.- Conto “Açucena” 

 

A narrativa "Açucena" aborda a história de uma mulher intelectual, sedutora 

e poetisa que, oprimida pela possessividade do marido, encontra refúgio na 

produção literária. Entretanto, ao vê-la entregue ao êxtase da palavra, o marido é 

acometido de um incontrolável sentimento de traição que o leva a subjugá-la para 

confirmar sua superioridade moral e física, mas não consegue realizar seu intento, 

por isso decide matá-la, arquitetando friamente seu destino fatal.  

Esse conto, segundo a própria autora, baseia-se na história de Violeta 

Formiga, escritora pombalense, cuja obra evidencia além de uma ânsia pela 

tradução de si mesma, um intenso desejo de liberdade e um posicionamento crítico 

de denúncia social. Violeta foi assassinada pelo marido no dia 21 de agosto de 

1982, na cidade de João Pessoa-PB, deixando publicado apenas um livro – "Contra 

Cena" (1981).  

Lembramos, porém, que à literatura, como afirma Perrone-Moisés (2006) é 

dado o papel de representar, não de reproduzir, por isso os fatos narrados, ainda 

que tenham uma ligação com o real, constituem-se os episódios labirinticamente 

construídos por Marília Arnaud como produto da costura do angustiante entre o 
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desencontro de gêneros e a visão particular da arte literária feminina, analisada 

dentro da realidade preconceituosa da década de 80, que ainda considerava a 

expressão feminina um ato transgressor. 

Explorando artesanalmente a narrativa, Arnaud lança um olhar de tal forma 

sensível sobre a história das mulheres em relação à escrita e seus interditos que as 

palavras transcendem a voz narrante. Os fatos, extraídos da visão embaçada de um 

narrador em desequilíbrio, escapam do seu controle e evidenciam não só as 

conquistas das mulheres, mas também o seu poder de surpreender enquanto seres 

humanos em posse da própria subjetividade. O enredo faz emergir um si feminino 

intrinsecamente ligado à expressão poética, captando vários elementos que figuram 

na poesia de Violeta Formiga.  

Os fatos são articulados dentro de um tempo psicológico "pelo qual ações e 

sentimentos não estão sujeitos ao plano da sucessividade, mas ao da 

simultaneidade" (D'ONOFRIO, 1990, p.32), ou seja, os acontecimentos não 

obedecem a uma sequência cronológica porque surgem a partir da consciência do 

narrador em cujo discurso se percebe não apenas o drama do narrador como 

também a dimensão dos seus atos sobre a trajetória da mulher que se constroi ao 

seu lado.  

Narrados a partir de uma voz primeira masculina e anônima que descreve o 

seu relacionamento com Açucena, o relato evolui para a terceira pessoa, visto que 

se desloca do mundo particular do narrador para a figura do Outro, a mulher, sujeito 

que emerge das inquietações deste, escapando do molde das ideologias 

androcêntricas por ele evidenciado. 

Impulsionado pelo machismo opressor, o homem tenta de todas as formas 

separar a esposa das letras, alegando a própria necessidade de atenção e afeto e, 

num relato repleto de angústia, vai apontando os (des)caminhos de sua relação 

afetiva e o desequilíbrio que o faz silenciar a voz feminina numa comprovação de 

poder. 

A história vai se construindo em torno desses dois personagens ou entre 

dois mundos que entram em conflito: o feminino e o masculino. Assim, o narrador, 

apresentado de forma anônima, por isso mais universal, além das características 

particulares tem uma representação histórica, que nos impulsiona a puxar os fios de 

décadas de aversão masculina pela intelectualidade da mulher. Ao logo da narrativa, 

ele lança na materialidade linguística uma série de justificativas para o ato agressor 
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e grande quantidade de imagens que traduzem não só o seu distúrbio afetivo como 

também a identidade de uma mulher que o inquieta e se constrói como sujeito, 

independente de suas opressões. 

No seu relato, nota-se um certo distanciamento da voz narrativa em relação 

ao fato narrado, posto que o discurso é situado anos após a morte de Açucena. Fato 

que nos faz lembrar que o impedimento do progresso intelectual das mulheres foi 

um ato ligado aos preceitos culturais de uma época, não se limitando a casos 

isolados, porém marcando a história social feminina. Deste modo, já no início de 

suas considerações, ele apresenta as causas do próprio delírio ou obsessão que o 

leva a temer e destruir o universo da esposa: "Na verdade, desde o nosso começo 

sentia-me incomodado com o fato de Açucena desconhecer, ou sequer suspeitar 

dos esgotos secretos que me percorriam, dos labirintos penumbrosos das minhas 

fantasias, dos meus lobos e abutres” (ARNAUD, 2005, p.107). 

Mergulhando na própria interioridade, o narrador se autodefine como habitat 

de lobos e abutres, predadores que necessitam matar para sobreviver, numa 

tentativa de justificar o seu delito final em contraposição ao mundo de Açucena: a 

supressão de sua voz, a subjugação pela força. Dos seus discursos emerge uma 

mulher-incógnita, a estranha em conflito com a imagem idealizada pelo narrador que 

desperta-lhe a necessidade psicológica de autoafirmar-se, provando a superioridade 

viril. 

Para Chevalier e Gheerbrant (2012), por assumirem as ideias de selvageria 

e libertinagem, os lobos assumem caráter positivo e negativo. Positivo porque seus 

olhos têm boa visibilidade noturna e negativo porque personificam o mal, como 

ocorre com alguns deuses da mitologia greco-latina, a exemplo de Mormoliceu, ama-

de leite que assusta crianças; Hades, o deus dos infernos, que usa capa de pele de 

lobo; o deus da morte dos etruscos tinha orelhas de lobo e Zeus, deus a quem 

imolavam seres humanos, também disfarçava-se de lobo. Vistos, então, como 

símbolos de poder e mistério, esses animais confirmam no texto o caráter maligno 

do protagonista e o desejo antropofágico que domina a relação, posto que suplantar 

o universo da escrita, torna-se a obsessão que une amor e morte nesta narrativa.  

Com uma postura machista, o narrador ressalta ter uma interioridade 

marcada por infaustos sentimentos através da palavra "esgotos" e antecipa a sua 

propensão a atitudes funestas para defender o seu território com o adjetivo 

"penumbrosos", dificultando a trajetória de crescimento da esposa. A penumbra 
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indica a passagem da luz para a sombra que, por sua vez, indica a "imagem das 

coisas fugidias, irreais e mutantes" (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012, p.842) e 

reflete os estereótipos que passam a dominar a mente do narrador ao longo da 

narrativa, levando-o a cometer atos bárbaros.  

A psiquê do narrador, vista como um "labirinto" (rede complicada de 

caminhos que se cruzam dificultando a saída) funciona como um empecilho para 

que a personagem encontre a expressão individual do seu mundo, de sua 

experiência, através da escrita. A origem do labirinto, conforme Chevalier e 

Gheerbrant (2012) está associada à lenda grega do Minotauro. Esse personagem da 

mitologia grega possuía dupla natureza, pois sua cabeça e cauda eram de touro e o 

corpo de homem. De acordo com a lenda, por ser feroz e alimentar-se de carne 

humana, fora encerrado num labirinto, na Ilha de Creta, por ordem do próprio pai, o 

rei Minos. Assim como esse mito, a personagem masculina deste conto possui a 

violência como linguagem e as carências e desejos de sua humanidade. Ele 

necessita ser notado, amado pela mulher e ter o mesmo poder de comunicação que 

ela possuía, mas deixa-se dominar por seu lado animal e instintivo, num extremo 

egocentrismo que acaba desgastando a relação e minando os sentimentos que 

unem o casal. 

O labirinto também utilizado nas cerimônias religiosas, era construído em 

função de um centro considerado sagrado. Aquele que após difíceis provas o 

alcançasse teria atingido certo grau de perfeição e aprendido que a única forma de 

não se perder nos territórios da morte é experimentá-la no trajeto da vida terrestre. 

Teseu busca no labirinto de Creta as Maçãs de Ouro do Jardim das Hespérides e 

cada uma das lutas empreendidas o ajudava a embrenhar-se em outro espaço de 

difícil acesso e bem protegido onde se podia encontrar símbolos do poder, do 

sagrado e da imortalidade (Chevalier e Gheerbrant, 2012). Semelhantemente, ao 

vencer as provas impostas pelo narrador, Açucena transcende a matéria e torna-se 

imortal através da literatura que abraça, expandindo-se na imensidão do mar na 

ocasião da sua morte. 

O narrador, ao contrário da mulher apresenta-se desfiliado de suas bases de 

equilíbrio afetivo, uma vez que crescera sem pai ou mãe, desenvolvendo um 

bloqueio que afetava as relações interpessoais e o alimentava de uma baixa 

autoestima: 
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[...] eu tentava disfarçar meu embaraço, rindo e falando-lhe das gerações 
espontâneas, dos filhos de ninguém [...] Não queria contar-lhe de um pai de 
quem nunca ouvira falar, de uma mulher que sumira sem deixar vestígios, e 
a quem eu, se quisesse, poderia chamar de mãe. Sim, fui à escola, joguei 
bola, fiz alguns amigos, conheci mulheres, mas nunca falei para Açucena 
das minhas dificuldades com tudo isso, nem dos milhões de espectros que 
me habitam desde a infância (ARNAUD, 2005, p.108) 
 

Notamos que o narrador embaraça-se com o fato de possuir uma existência 

sem paradigmas, incluindo-se nas "gerações espontâneas". O adjetivo espontâneo, 

cujo significado corresponde àquilo que nasce aleatoriamente, sem auxílio, 

relaciona-se ao seu histórico pessoal, onde não constam valores norteadores de 

comportamentos. Em seguida, encontramos a expressão "dos filhos de ninguém", 

que o separa das emoções familiares, formadora do caráter dos indivíduos, mas 

afirma ser habitado por espectros alimentados durante a infância, o que nos leva a 

crer que toda a maldade por ele apresentada consiste na própria carência e baixa 

autoestima, sentimentos que o levam a se sentir inferiorizado com a desenvoltura da 

mulher com os signos. 

Após uma minuciosa análise dos passos da esposa, ele ressalta que esta 

desenvolve um mundo próprio, fascinante e ao mesmo tempo indefinível onde as 

palavras passam a ter figuração garantida, fato que o fascina e ao mesmo tempo 

amedronta. Então, descrevendo-se como um inseto que, ao observar a luz é atraído 

por ela e ao mesmo tempo machucado por seu calor, ele começa a alimentar a 

obsessão de suplantá-la: "Sentia-me como um inseto encantado pela luz, desses 

que, mesmo ofuscados e chamuscados de calor continuam rodopiando em torno da 

lâmpada até a morte, incapazes de bater asas, recuar e escapar pela janela" (Idem, 

p.112).  

Deste modo, a certeza de que a experiência sensível do mundo feminino 

projeta-se sobre a sua existência leva o narrador reconhecer o valor das percepções 

de mundo feitas pela mulher, sem poder "recuar", todavia se prende a uma 

mentalidade machista atrás da qual se esconde o medo de ser diminuído, 

chamuscado, impulsionando-o a uma disputa de lugar. Ao percebê-la, portanto, 

como agente de atração e força (a luz que o atrai), ele reconhece o lugar de sujeito 

ocupado por Açucena, uma vez que a alteridade decorre do fato de ser percebido 

pelo outro. 

Ruth Brandão (2006) lembra que o discurso masculino sobre a mulher é 

sempre autoritário e que a figura feminina é rejeitada quando não se conforma à 
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imagem do homem. Assim, ao despertar o agastamento e a censura do marido, 

Açucena reforça a ruptura intelectual das mulheres com o universo de dominação 

patriarcal e põe em cheque a autoestima do narrador que passa a embriagar-se, 

alimentado pela ideia de que fora escanteado, desvalorizado como "um cachorro, 

esquecido por seu dono". Posta entre o amor pelo marido, que exigia a submissão e 

o amor pelas letras, que estabelecia uma entrega e ruptura, ela opta pela segunda, 

mesmo diante da opressão e da violência.  

O segundo personagem surge dos espaços de silêncios criados pelo 

discurso do narrador e evidencia-se como objeto de inquietude e conflito deste. 

Açucena, tal qual a escritora que inspirou a narrativa (Violeta), tem nome 

corresponde a uma flor e essa coincidência não é gratuita. Enquanto a primeira 

reflete o equilíbrio entre diferentes elementos: vermelho e azul, terra e céu, sentido e 

espírito, amor e sabedoria (CHEVALIER e GHERBRANDT, 2012), pressupondo uma 

igualdade de direitos e uma relação favorável ao crescimento individual, a segunda, 

Açucena, é conhecida como uma flor híbrida que cresce com pouca água e pouca 

adubação, necessitando separar-se do bulbo original para florescer, numa 

representação da necessidade de liberdade feminina para desenvolver sua 

capacidade de expressão. Esforço que a personagem empreende a despeito das 

chantagens, insultos, violência e morte, infligidos pelo marido. 

Descrita como uma mulher "livre, linda, plena, flor do desejo e da esperança" 

(ARNAUD, 2005, p.107), Açucena é marcada pela emancipação (livre) a que se 

somam beleza, sensualidade e equilíbrio e a gênese das mudanças na rotina do 

narrador, a quem apresenta "o mar, a rua, as pessoas, a palavra, a vida se 

enchendo de sol e prazer" (Idem, p. 108). Nota-se que à obscura realidade do 

narrador a personagem feminina traz o elemento mar, símbolo do mistério e da 

imensidão, carregado do antagonismo morte e vida e composto pela força 

purificadora da água, o que a torna elemento de existência enriquecedora. Conforme 

Chevalier e Gheerbrant (2012), para o povo místico o mar exprime o mundo e as 

paixões humanas diante do qual o casamento é considerado um navio fraco. Por 

esta alusão, verifica-se que Açucena vive plenamente suas emoções e 

pensamentos, mas submerge pela fragilidade dos laços afetivos que a prendem ao 

companheiro.  

Ligando-se sempre à personagem feminina, quer na sua tradução, quer nos 

sentimentos a ela dedicados, o mar torna-se, pois, uma metáfora recorrente na 
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narrativa. A sexualidade latente da personagem feminina aparece como "maresia" 

(ARNAUD, 2005, p.110), à ira desmedida do homem é comparada a "ondas do mar 

quebrando a praia" (Idem, p.111) e de modo alusivo ressurge através da imersão 

letal da personagem em campo desconhecido, o mundo da palavra na "massa negro 

prateada da água" onde imerge. Relacionado também à dinâmica da vida, o mar é 

símbolo do ato criador (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2012), portanto, indica a 

capacidade intelectual de Açucena, que se faz imensa, enigmática e perigosa, 

tornando-se incomunicável à mentalidade restrita do enunciador. 

Vista com a "estranheza do feminino, conhecido e desconhecido, lugar de 

amor e susto" (BRANDÃO, 2006, p.89), Açucena é assinalada pelo duplo: ternura e 

avidez, entrega e recolhimento, vida e morte e sua alteridade é marcada por dois 

eixos de linguagem também diversos: o corpo e a mente. No biológico, marcado 

pela expressão sem amarras do desejo ela se evidencia como sujeito pós-moderno 

que, "diferentemente de seu ancestral cartesiano, é aquele cujo corpo se integra na 

sua identidade" (EAGLETON, 1998, p.72) uma vez que seu corpo ganha ênfase 

como elemento de plenitude afetiva, podendo abarcar a realização transcendente do 

desejo físico, porém apresenta as marcas da hitória social das mulheres e sofre os 

silêncios a ele impostos.  

Ao longo da narrativa essa personagem doa-se inteiramente ao 

relacionamento amoroso: "Chegou e foi se doando, olhos, lábios, mãos, pele, 

penugem, fluidos, inteira como a sua poesia, de uma ternura miraculosa" (ARNAUD, 

2005, p.108), porém se distrai da rotina doméstica pela entrega à poesia, ação que 

provoca os "demônios" (Ibidem) temporariamente adormecidos na interioridade do 

narrador. Depois de se descobrir como sujeito da linguagem escrita, a protagonista 

empreende uma construção como sujeito social, manifestando a própria 

subjetividade através dos versos produzidos e esse espaço de luta se estabelece 

contra as ideologias internalizadas pelo cônjuge, causando o choque dos universos 

particulares e distanciando o casal. Assim, mesmo que a rotina do casal seja a 

inspiração para a escrita feminina, o marido passa a analisá-la como um termômetro 

do arrefecimento dos sentimentos vivenciados e a ela se opondo: "Açucena me 

amava, sim, à sua maneira. De início, desmedida e iluminada. Com o passar dos 

anos, leve e distraída. Fervor, devoção, sei agora, ela só tinha pela poesia" (Ibidem). 

Cada vez mais envolvida com a literatura, Açucena aprendera a transcender 

a sua limitada existência e a contemplar a sua condição de mulher. Para Anatol 
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Rosenfeld, ao se vivenciar outros papéis através do ato ficcional, é possível 

distanciar-se o suficiente de si mesmo para compreender a própria condição: 

 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode 
viver e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua 
condição, e em que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, 
transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e 
destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição 
fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, 
distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação (2005, p.48). 

 

Desta maneira, ao retratar as experiências do ser mulher, a protagonista 

eleva as percepções do próprio mundo e acaba ampliando também seu acesso a 

outros espaços sociais, o que se concretiza no texto através do reconhecimento do 

seu talento fora do espaço doméstico: "Estimada por muitos, ela ou a sua poesia, 

Açucena gostava cada vez menos de estar em casa, na minha companhia. 

(ARNAUD, 2005, p.111). E com as transformações ocorridas no papel social de 

mulher, Açucena enfastia-se pela atividade doméstica, o que passa a ser analisado 

pelo narrador como esfriamento do afeto. Sua vida social, porém, comprova a 

transgressão feminina aos limites impostos, desestabilizando o narrador que se 

torna iracundo e perigoso: "O que afinal de contas pensava Açucena? Que podia 

provocar-me e confundir-me, sabotar o que havia de melhor em mim, que era o meu 

amor por ela, sem sofrer nenhum revés? (Ibidem). 

O tom de ameaça que se pode perceber no fluxo de consciência do narrador 

permite-nos ver a personagem feminina como um sujeito emocionalmente 

independente, que ignorando o "machismo" do companheiro, torna-se produtiva e 

envolve-se com outras pessoas, criando uma vida pública: "Muitos amigos 

apareciam agora em nossa casa e ela os recebia com gentilezas, enquanto eu me 

escondia no quarto como um animal enjaulado, um dardo espetado no peito". (Idem, 

p.110). Entretanto, a nova rotina encarcera o narrador no seu mundo particular e 

nocivo (enjaulado) e o fere e magoa "como um dardo espetado no peito". 

Assim através olhar sócio-histórico sobre a própria trajetória, fato bem 

comum nas narrativas femininas, Açucena realiza a expressão criadora que retrata, 

os desencontros afetivos na relação de gênero, a necessidade de traduzir-se na 

escrita e o desvario do marido que a sentencia à morte. 

Com fios cuidadosamente trançados, essa narrativa apresenta duplo 

caminho de vivência afetiva das personagens, apresentando os desencontros 
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subjetivos da pós-modernidade e a uma (re)visão da história social das mulheres. 

Desta forma, o sujeito feminino contemporâneo emerge na materialidade do texto 

como fruto de suas lutas históricas e os papeis sociais, hoje mais amplos e variados, 

como uma consequência da transgressão feminina aos preceitos culturais de uma 

época. 

O percurso da trama narrativa de fundamenta-se no desequilíbrio afetivo 

do narrador que cerceia o universo de produção estética da personagem que a 

intitula. Assim, vasculhando a memória, o narrador recorda o passado e mergulha 

nas angústias que marcam o seu presente, por isso os fatos evidenciados situam-

se entre o seu ponto de vista e as ações da personagem Açucena, apresentada 

nos discursos do narrador. 

Para D'Onofrio (1990, p.32), dentro da narrativa de introspecção 

psicológica "a realidade não existe em si numa forma absoluta, mas numa forma 

relativa, enquanto refletida pelo espírito", porquanto é necessário filtrar as 

informações sobre os fatos ocorridos dentro da não neutralidade do discurso do 

narrador. Destarte, pelo olhar do dentro e do fora apresentado pela voz masculina, 

associado às metáforas do texto narrativo é possível perceber os desencontros da 

relação de gênero e a identidade social das personagens. O narrador, por 

exemplo, tomado pelo egocentrismo, apresenta-se como um complexo labirinto a 

fechar as saídas do eu feminino e, logo no início da narrativa, constroi um álibi para 

as ações empreendidas contra Açucena, abrindo um histórico particular de menino 

órfão e carente com dificuldades no relacionamento, homem instigado pela 

rebeldia e pela desatenção da mulher. Ele exige da esposa, por conseguinte, uma 

imagem de ternura e vassalagem, mas deixa transparecer no discurso uma outra 

que não se submete à tirania do modelo, reagindo contra os obstáculos para 

escrever poemas, instrumento de tradução interior. Este comportamento inquieta-o 

e o impulsiona a ações que garantam o seu poder sobre ela, por isso inicia 

chantagens emocionais nas quais reclama "os excessos dos primeiros tempos" 

(ARNAUD, 2005, p.108), evoluindo para insultos e violência nas relações sexuais. 

Essas estratégias, porém, não surtem o efeito desejado e o ato de escrever 

transforma-se ao varão uma ameaça, um problema que se complica 

constantemente, desnorteando-o, despertando-lhe ansiedade e ciúme, por isso ele 

empreende ações para coibir tal ato. 



141 
 

Neste percurso de luta é possível extrair através de uma série de pistas 

lançadas pela voz enunciadora um eu atormentado pelas incertezas e 

contrariedades que, através de uma introspecção subjetiva lança o seu olhar sobre 

os conflitos existenciais, psicológicos e sociais da relação de gênero e com uma 

postura patriarcal limita o papel feminino ao ambiente doméstico e à subserviência 

ao homem, ratificando o preconceito que acompanhou a relação entre as mulheres 

e a escrita e confirmando a violência que marcou o exercício de poder sobre elas 

durante a sua construção como ser social. 

As autodescrições deste vão testemunhando contra quem ocupa o lugar da 

fala, porque tece ao leitor uma subjetividade com evidente falta de base para os 

princípios éticos e afetivos, fator que determina as ações que empreende para 

embaraçar a construção da identidade da mulher. E, com um discurso sutil, vai 

encaixando não apenas as fraquezas que o constituem como as experiências e 

educação que tivera, tornando-o um homem traumatizado com: "milhões de 

espectros que [o] habitam desde a infância" (Idem, p.108). Depois, evidencia-se 

como antissocial: "ela os recebia com gentilezas, enquanto eu me escondia no 

quarto, inquieto como um animal enjaulado" (Idem, p.110), dominado pelo medo de 

conviver com os outros, tornando-se possessivo e carente em relação à esposa: 

"Pertenciam-me o sal do seu suor, o delírio da sua língua, a maresia do seu sexo, 

o sopro de sua vida?" (Ibidem). Essa imensa carência afetiva é a gênese do 

complexo de inferioridade que o domina: "Ela tinha tudo isso. Estava salva. Eu, no 

entanto, só tinha meu amor por ela, sorvedouro de forças ocultas, passos em falso, 

respostas provisórias" (Idem, p.108). Todas essas características subjetivas minam 

as relações no espaço privado e se projetam no comportamento social dessa 

personagem. 

Os traumas de infância, portanto, deixaram-lhe uma carência que o levava a 

exigir da mulher uma entrega total, uma espécie de devoção que invadia os limites 

da alteridade humana, coibindo as possibilidades de crescimento intelectual 

feminino, por isso reforça a posição senhor e escrava e se define como "dono" do 

seu trabalho, corpo e sexualidade, também dos delírios da língua" (ideias), podendo 

dispor até mesmo do seu "sopro de vida". Em certos momentos, o sentimento que 

desenvolve pela mulher apresenta-se como uma obsessão que o corroi diariamente: 

 
Um suor frio e pegajoso me cobria o corpo todo. Forçava a respiração. 
Temia morrer e deixá-la livre de mim. Imaginar que pudesse deitar com 
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outro homem me apavorava. E assim me descobria pior do que antes de 
conhecê-la. Mais fraco, mais mesquinho e mais louco [...] lá estava ela, 
ainda não se fora, deitada ao meu lado, minha âncora. Sussurrava seu 
nome muitas vezes e implorava-lhe, então, baixinho, como alguém que reza 
no meio da noite tentando se livrar do horror de um pesadelo recente, que 
não me abandonasse, que me permitisse estar junto dela (Idem, p.110, 113) 
 

Percebe-se, então, que os medos que habitam o narrador relacionam-se à 

ausência, ao vazio da incompletude interior que se projeta no exterior, o que se 

verifica pelos verbos morrer e abandonar. A sua instabilidade psíquica é indicada 

pela referência à âncora, elemento de fixação que garante segurança, firmeza, 

associada à figura da mulher. Deste modo, o contato com Açucena representa a 

assimilação das qualidades suprimidas pela experiência pessoal, por isso ao sentir 

Açucena escorregando dos limites do seu domínio e compreensão, ele começa a 

impor-lhe o silenciamento e a dominação pela violência física e moral, impondo-lhe a 

dedicação exclusiva como a única alternativa a ser aceita: “ela ia se indo, esquecida 

de que sua vida fizera-se minha, de que me abastecera tanto de si, que, destruindo-

me, pobre Açucena, destruía-se junto comigo” (Idem, p.113).  

Numa atitude desesperada de preservação, ele tenta confirmar o próprio 

universo a partir daquele evidenciado pela esposa ao qual se sente avesso, 

estranho, e essa diferença desperta-lhe o ciúme doentio, justificado como reação a 

suposta existência de um amante, ligando-se, porém, ao medo do desenvolvimento 

da capacidade intelectual feminina, elemento indefinido para o narrador: "Ciúmes 

daquilo que eu não sabia o que era, mas que Açucena estava tão densamente 

impregnada, um sentimento maior, algo de que me sentia irremediavelmente 

excluído" (Idem, p.109). O universo dos signos que "impregna", pois, a mulher 

constitui-se na marca da sua alteridade dentro do espaço da narrativa, libertando-a 

do padrão imposto pelo enunciador, e por este elemento diferencial terá que 

responder com a própria vida. 

Deste modo, dominado pelo sentimento de posse, cujo aparecimento não 

sabe precisar, a mente doentia do narrador projeta-lhe amantes como uma forma de 

justificar a sua ira e sentir-se melhor diante das atitudes que ele mesmo 

desaprovava: 

 
Fora da cama nossos olhares se chocavam. E meu ciúme se agigantava, 
sem controle. À cisma de um amante, acrescentei-lhe outros, vários [...] 
Pensei em segui-la, flagrá-la, contudo, não sei se por covardia, ou porque 
em mim sobrevivesse, o que é pouco provável, um tanto de dignidade, 
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mantive-me à espera, ampulheta da agonia, que a verdade viesse à tona e 
me libertasse (Idem, p.113). 

 

No total desencontro de mundo do casal, existe apenas um ponto de 

interseção, o sexo, consequentemente, ao sentir-se inferior à companheira por quem 

nutria grande admiração, o protagonista desenvolve perturbações paranoicas, 

imaginando, sem fundamento algum, que ela o traía, chegando a planejar segui-la 

no intuito de surpreendê-la com outro. 

Esse sentimento de inferioridade do protagonista em relação à capacidade 

comunicativa da esposa se agrava de tal forma que ele acredita no seu afeto como 

uma forma de assimilação das qualidades da mulher para mudar a sua vida: "a 

minha vida fora sempre tão estéril, que só ela e tudo que viesse dela me 

interessavam e me enriqueciam, minha vida começando a partir daí, do meu amor 

por ela" (Idem, p.107). O suposto amor torna-se, pois, um sorvedouro (precipício) 

através do qual tenta absorver a capacidade intelectual desta em busca de 

respostas psicológicas, assinaladas como provisórias: "o meu amor por ela, 

sorvedouro de forças ocultas, passos em falso, respostas provisórias" (ARNAUD, 

2005, p.108). 

Todo o conflito que a personagem masculina desenvolve, baseia-se, 

portanto, na rejeição do envolvimento da esposa com a escrita contra o qual começa 

a lutar. Todavia, ela ignora as objeções do parceiro a esse universo, envolvendo-se 

cada vez mais com a poesia e estabelecendo uma incomunicabilidade de interesses 

que desemboca em sua morte. A imaginação de sua amada, para ele, é algo que a 

faz transcender aos limites que estabelecera, tornando-a sempre livre, a despeito de 

qualquer perseguição, por conseguinte o fascínio que sente por ela, cede lugar a 

uma competitividade que sufoca e destroi o relacionamento. 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2005, p.31) afirma que: “à deriva, a 

frágil balsa do relacionamento oscila entre as duas rochas nas quais muitas 

parcerias esbarram: a submissão e o poder absoluto, a aceitação humilde e a 

conquista arrogante”, ou seja, há sempre um embate das individualidades dentro de 

um relacionamento e estas podem ser anuladas tanto pela imposição do poder 

quando pela submissão exagerada, o que se observa na narrativa em questão. 

Como a parceira não se submete à tirania do modelo internalizado pelo narrador, 

este tenta dominá-la pela confirmação do poder, autenticando a superioridade 

pessoal pela agressividade. Esses atos violentos evoluem na rotina da protagonista, 
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passando das palavras ofensivas e chantagens emocionais para a violência sexual e 

o crime premeditado e são essas ações reflexas da interioridade subjetiva do 

protagonista que permitem ao leitor entender a última sentença do conto: "Inocente" 

(ARNAUD, 2005, p.114), ou seja, a morte de Açucena representa para o narrador a 

destruição do motivo de sua inveja, a compensação do sentimento de inferioridade 

ou a autoafirmação. 

O desajuste de suas emoções constitui-se no fio desencapado que 

incendeia o convívio, por isso o drama do desencontro afetivo é descrito pelo 

narrador como "ampulheta" (Idem, p.113), instrumento que não somente marca a 

agonia do tempo com uma pequena quantidade de areia a escoar por um orifício, 

como também exige a combinação das duas partes cônicas que a compõem. 

Curiosamente, quando essas partes mudam de posição têm a mesma 

funcionalidade, constituindo-se, portanto, numa original metáfora das relações de 

gênero que, embora suponham igualdade, são ambivalentes e insatisfatórias. Esse 

vínculo torna-se cada vez mais conflituoso pelo acréscimo da expressão "da agonia" 

ao substantivo ampulheta, ou seja, a cada momento a convivência do casal se 

tornava mais difícil, causando sofrimento a ambos. 

Nessa conturbada relação, o narrador, impulsionado pela insaciedade 

psicológica, tenta afirmar-se com a anulação do sujeito mulher, impondo-lhe a culpa 

por toda a carga de angústia que vai acumulando; esta, por sua vez, precisa ignorá-

lo para poder se constituir em sujeito da própria história. Desta forma, alteridade e 

dominação, postas em combate na arena dos afetos impõem-lhes uma felicidade 

efêmera: "À princípio fomos felizes, ou quase" (Idem, 2005, p107), ratificando a 

constante tensão entre os espaços do si e do Outro. 

Atormentado por uma interioridade em conflito, o enunciador busca em 

Açucena a projeção de si mesmo, apontando-a como receptora da única fonte de luz 

que o habita: "Ofertei-lhe pouco ou muito, não sei, a minha própria reserva interna 

de luz, se é que no inferno em que eu sempre andei ainda me restava alguma" 

(Idem, p.108). E pelos calores deste "inferno" que habita o narrador surge a silhueta 

de Açucena com seus desejos, seus medos, sua expressão linguística, sua 

sexualidade e capacidade de amar plenamente, ao mesmo tempo em que a 

encontramos encerrada no labirinto particular do narrador, onde será morta. 

O itinerário da relação afetiva dos cônjuges é construído por uma série de 

elementos lançados no texto, a partir dos quais percebemos a subjetividade do 
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feminino e os impulsos que arrastam os indivíduos dentro do convívio no espaço 

privado. Assim, na metáfora exata do inferno-paraíso utilizada pelo narrador 

observa-se que os universos feminino e masculino digladiam-se em interesses, 

percepções e sensibilidades e ao mesmo tempo usufruem o prazer físico, o gozo 

transcendente da matéria: "Não me recordo com exatidão o tempo em que começou 

o nosso inferno -paraíso na cama, mas sei bem que fui eu quem a arrastou para 

aquilo. Eu e toda a minha carga de insanidade e medo" (Idem, p.111). A expressão 

da convivência vista como inferno nos leva as implicações relacionadas a este mito. 

O inferno, segundo a mitologia grega, corresponde a um lugar invisível e 

sem saída onde vivia o temido deus Hades, que feria sem compaixão as suas 

vítimas e, segundo a literatura cristã, esse lugar representa profundo sofrimento para 

os espíritos em danação. Chevalier e Gheerbrant (2012) explicam que, conforme a 

psicologia, o inferno associa-se aos recalques interiores e a metamorfoses. Assim o 

inferno, como nos indica "é o estado da psique que, em sua luta sucumbiu aos 

monstros, seja por ter tentado recalcá-los no inconsciente, seja porque aceitou 

identificar-se com eles numa perversão consciente" (Idem, p.505). Portanto, neste 

vocábulo está impresso todo o mecanismo psicológico criado pelo narrador a fim de 

superar o medo de perder a mulher, inclusive suas paranoias e as problemáticas 

existenciais do sujeito feminino, dividido entre o amor e a própria identidade. Por 

estar este termo disposto numa forma composta com o signo paraíso indica um 

usufruto simultâneo de emoções opostas. 

Chevalier e Gheerbrant (2012) asseveram que o vocábulo paraíso carrega 

as implicações de transcendência da condição humana e está ligado à essência do 

ser ou à imortalidade. Considera-se aqui, portanto, o trabalho transcendente da 

personagem Açucena que superava a rotina de opressões, recriando o mundo pela 

palavra com a qual pelejava para compor versos. Quando a autora une os dois 

termos numa palavra composta, determinada pelo espaço da cama indica que esses 

mundos só se entendiam no prazer sexual, uma vez que, mesmo ferida pelo contato 

sexual, Açucena apetecia-se ardentemente pelo sexo: "Açucena parecia regalar-se 

com o que eu imaginara poder abatê-la [...] (ela) se tornara uma ávida mulher e de 

suas entranhas emanava um odor quente e espesso de esperma e sangue. Podia 

sentir a violência do seu desejo" (ARNAUD, 2005, p.112). 

O fato de regalar-se mostra que o prazer se estabelecia no contato íntimo e 

a presença do sangue junto ao esperma, ao mesmo tempo em que traduz a 
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violência do contato, também reflete a entrega da personagem feminina, pois como 

símbolo de "todos os valores solidários" (CHEVALIER e GHEERBRANT,2012, 

p.800), o sangue indica a entrega generosa da personagem ao afeto conjugal. 

Todavia o estranhamento gerado pela percepção de que de suas entranhas 

emanava um odor "quente" nos leva à análise das marcas históricas da vivência 

sexual feminina, vista como doença e punida severamente, lançando muitas 

mulheres na dor e no abandono.  

Por sentir Açucena cobiçosa da comunhão entre os sexos, o narrador 

castiga-a com o ferimento da genitália e evidencia seus preconceitos, atribuindo-lhe 

possíveis e vários amantes. Essa atitude confirma que o corpo da mulher não 

submetido à passividade, além de assustá-lo, também se constitui em fonte de 

estereótipos. Bonnici e Zolin afirmam que ao se negar a expressão do prazer 

feminino, nega-se também a expressão de sua identidade, impondo-lhe a situação 

de oprimida: 

 

A situação da mulher no mundo (a de oprimida) lhe nega a expressão 
normal de humanidade e frustra seu projeto humano de autoafirmação e 
autocriação [...] à mulher é vedada a possibilidade de ação [...] o destino da 
mulher é ser passiva, uma vez que a passividade integra sua natureza. ( 
2009, p.224) 
 

Assim como não lhe é permitida a expressão do desejo também não o é o 

de criação, território ocupado durante muito tempo apenas por homens. Açucena 

desnorteia o narrador tanto pela expressão intempestiva do desejo (ávida), quanto 

pela manipulação perigosa dos signos, por isso ele "não sabe o que fazer com isso" 

(ARNAUD, 2005, p.112) e, já que não consegue decifrar a incógnita feminina, decide 

castigá-la. 

Ao mesmo tempo em que é atraído pelo corpo e pelo intelecto da esposa, o 

narrador rejeita o seu envolvimento com os signos, do qual se considera excluído. 

Essas emoções contraditórias o levam à vontade de anular o fator de diferença entre 

ambos, soltando os "demônios" que estavam recolhidos e sem reação durante os 

dias iniciais do relacionamento amoroso, na tentativa de abalar a autoestima da 

mulher, separando-a da escrita. Entretanto, quanto mais o parceiro investe neste 

propósito, mais ela se entrega ao ato numa relação tão íntima com as palavras que 

a faz transcender a própria dor, acarretando intensa irritação e sentimento de 

inferioridade ao cônjuge: "Uma palavra, então, mais que uma palavra, eu bem sabia, 
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era um abrigo contra a dor. Ela tinha isso. Estava salva Eu, no entanto, só tinha meu 

amor por ela" (Idem, p.108).  

Nota-se que o ato de escrever surge como ameaça à sobrevivência do único 

bem do narrador, o suposto amor por Açucena e diante desta potencial ameaça, ele 

expressa três desejos: espancar, mastigar e acorrentar: "Sentia ímpetos de 

espancá-la até fazê-la sangrar, de mastigá-la lentamente, de acorrentá-la ao pé de 

nossa cama para que sua poesia voltasse a se tecer exclusivamente do seu amor 

por mim." (Idem, p.109). O primeiro verbo confirma a dificuldade que o narrador tem 

para dominar a companheira, necessitando da força para impor seu poder sobre ela, 

o que nos leva a crer em uma ação transgressora da esposa aos padrões por ele 

impostos; o segundo, indica o fascínio pelo seu enigmático universo e a tentativa de 

degustá-lo, como os canibais, que devoravam os guerreiros mortos para assimilar a 

sua força.  

O ato de mastigar, indicando um movimento contínuo, desloca-nos para o 

fato de que Açucena progride na visão do narrador e que este tenta destruir aos 

poucos aquilo que o incomoda até chegar à totalidade: a própria Açucena; o verbo 

acorrentar, por sua vez, remete-nos figurativamente à escravidão e destaca o desejo 

do narrador de sacrificar a liberdade pessoal da esposa. Como as correntes estão 

ligadas à cama (como já vimos, lugar onde os conflitos ganham uma trégua), 

percebe-se a imposição do sexo como elemento de dominação ou inferiorização do 

gênero feminino.  

Assim, quando Açucena expressa seu mundo de modo diferente do 

esperado pelo cônjuge, acaba afetando a visão machista de superioridade e a sua 

independência assume o caráter de afronta ao individualismo egocêntrico masculino. 

Segundo Bauman (2004), o convívio humano é marcado pelo  equilíbrio entre as 

semelhanças e as diferenças e quando esta é mais evidente que aquela, o indivíduo 

é atingido por um sentimento de afronta e humilhação. Neste sentido, pode-se dizer 

que Açucena cresce diante do narrador pela divergência, estabelecendo um total 

desencontro de mundo que o impulsiona ao mito fáustico de consumir pela negação 

o espaço da diferença feminina: "Queria possuí-la, sim, além da realidade tépida de 

seu sexo, além da essência da sua poesia" (ARNAUD, 2005, p.111) 

Incapaz de mergulhar nos desvãos enigmáticos do outro, o enunciador 

reforça que a palavra se constitui numa arma contra a opressão, por isso ao sentir-

se dominado no campo das ideias, ele tenta apropriar-se da personagem feminina 
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pela violência moral e sexual ao "insultá-la e agredi-la durante o amor" (Idem, p.112). 

O narrador traduz, portanto, a relação amorosa do casal como oscilante e 

conflituosa, sofrendo variações ao longo de sua trajetória, o que dá aos fatos da 

trama o caráter de inesperados e cobre a narrativa de permanente tensão. Neste 

contexto, a personagem feminina é apontada como aquela que ensina o narrador a 

amar, mas esse amor é paradoxal, iluminador e ao mesmo tempo sombrio. Surge, 

então a metáfora da lua, utilizada como junção entre amor e loucura, também a 

indicar o experimento da vida afetiva e suas variações assinaladas através de suas 

fases, numa reinvenção que desperta a dupla face dos seres, ora sob a luz da 

descoberta, ora sob a escuridão de sua individualidade: "Que amor? Começava a 

duvidar de que em algum momento tivesse me amado de verdade. E no entanto, 

fora ela quem me revelara ser o amor como a lua, cheio, minguante, e outra vez 

crescente, uma face iluminada, outra escura" (Idem, p.109). 

De dentro das inquietações subjetivas do enunciador emerge Açucena, 

julgada e condenada a partir de três elementos: o gesto, a palavra e o olhar. 

Estando o gesto relacionado a ação, vale lembrar que, segundo Bonnicci (2007), o 

corpo assume um caráter bem mais abrangente nos estudos modernos, sendo 

considerado não somente pelo físico mas também como uma construção histórica e 

ideológica, recebendo, portanto significações sociais. Observa-se, pois, que a 

personagem Açucena desde o início da narrativa apresenta uma linguagem corporal 

que manifesta desejo ao narrador que a percebe como "flor do desejo e da 

esperança" (ARNAUD, 2005, p.107), por isso seu corpo representa a sua mobilidade 

subjetiva ou instrumento de linguagem dentro dos silêncios da voz narrativa, onde se 

revela senhora do próprio corpo, deixando-se tomar pelo desejo e pela tradução de 

si mesma, o que contraria e surpreende o marido, cujo intuito é subjugá-la moral e 

fisicamente:  

 

Não protestou quando passei a insultá-la e agredi-la durante o amor. 
Açucena parecia regalar-se com o que eu imaginara poder abatê-la. Não a 
reconhecia. E receava que aquele jogo de palavras perigosas e ofensas 
físicas acabasse por nos lançar no último dos abismos. Depois, faltava-me 
coragem para dizer-lhe o quanto me espantava aquela outra, a intrusa, a 
égua que eu galopava e golpeava com fúria, agarrado às crinas suadas 
hipnotizado por aqueles olhos alucinados de desejo e dor (Idem, p.112). 

 

Fascinado pelo desejo animal da esposa e ao mesmo tempo espantado, ele 

não se contenta com o galopar, indicando a sobreposição de lugares, numa 



149 
 

subjugação passiva, mas devido ao lugar conflituoso ocupado por Açucena, ressalta 

que "golpeava com fúria", misturando na personagem emoções tão contraditórias 

quanto seus desordenados pensamentos. Entregando-se, no entanto, aos próprios 

desejos, Açucena corresponde aos apelos do sexo violento, tornando-se estrangeira 

aos olhos do marido, numa plenitude que à medida que o seduzia também o 

amedrontava. E, Assemelhando-se à Medusa, quando o parceiro  segura seus 

cabelos para manter-se no domínio e mira seus olhos, hipnotiza-se, confirmando  a 

visão como o seu campo de poder, de transcendência, elemento também 

relacionado ao ponto de vista ou à literatura. 

Açucena vivencia sem medo todo o seu desejo sexual e isto afeta a imagem 

que o marido tem sobre ela, ou seja, para ele, a avidez sexual da esposa era própria 

de uma adúltera, por isso lhe atribui amantes. Observa-se, portanto, que os 

sentimentos expressos no corpo de Açucena revelam apenas a busca ilimitada pela 

realização social e afetiva, bem como a dor que sente na relação sexual somada ao 

prazer avassalador representa a insatisfação da personagem dentro dos paradigmas 

do casamento. Para o narrador, porém, a expressão do desejo é uma ameaça à sua 

virilidade e o termômetro da sua insegurança. 

Brandão (2006) diz que quando a mulher revela sua sexualidade irrita o 

homem que a vê como desequilíbrio e ameaça. Assim, a partir de um sujeito ativo na 

intimidade sexual, o protagonista mergulha numa série de desconfianças, carências 

e inquietude, ora supondo-lhe amantes, ora sentindo-se homem-objeto, ignorado, 

porém útil: "Eu me transformara em alguma coisa que ela sabia estar ali, cotidiana, à 

mão, de alguma forma, útil" (ARNAUD, 2005, p.112, 113). Essa ênfase ao corpo 

como simbólico do desejo e da diferença apontam os novos caminhos da escrita 

feminina e evidencia os estereótipos que existiam em torno da sexualidade da 

mulher.  

Fora dos espaços da intimidade, Açucena se mostra independente do 

cônjuge social e psicologicamente pelo fato de construir relacionamento com 

pessoas fora do espaço doméstico: "Também amiúde se fazia convidada para 

reuniões de artistas" (ARNAUD, 2005, p.110) e se mostra resistente às imposições 

do narrador, ora ignorando-o, sem medo das suas reações, ora entregando-se ao 

perigo: "Açucena não me ouvia nem quando acordada. Também não me enxergava 

[...] Sua aquiescência em vir comigo foi o mais surpreendente. Além do pavor às 

águas profundas,[...], há dias não trocávamos uma só palavra" (Idem, p.113, 114).  
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Além do corpo, nota-se que o segundo veículo de expressão de Açucena é a 

palavra escrita, posto que o narrador não abre espaço para sua fala. Ao adotar o 

poema como um meio de extravasar seus pensamentos e emoções, a mulher vai se 

libertando da opressão masculina e se distraindo do cotidiano que a oprime. Esse 

trabalho vai tomando proporções diferentes na história da personagem. Inicialmente, 

essa ação aparece como um passatempo, já que embora demonstre fervor e 

devoção, recorre a esta tarefa numa tradução ingênua da sua rotina, por isso o 

produto do seu trabalho tem como público o próprio marido: "Fervor, devoção, sei 

agora que ela só tinha pela poesia. Noites a dentro pelejando com as palavras, 

lavorando versos, tesouro que me confiava nas manhãs seguintes" (Idem, p.108).  

Verifica-se que ao referir-se à escrita como o "seu tesouro", o narrador 

reconhece os signos como autenticação do estado de ser feminino, porém não os 

compreende e os nega. E o ato de entregar a produção ao marido relaciona a escrita 

feminina às experiências de vida que a constituem, trazendo em certos momentos 

os desencontros que marcam a própria afetividade vivida pelo casal: "Lá estavam a 

inocência e a perversão, a doçura e a ferocidade, o abandono, o desvario, a 

condenação, poemas que diziam da vida e da morte, mas que não a desvelavam" 

(Ibidem). 

Portanto, as palavras utilizadas por Açucena aparecem como os únicos 

elementos capazes de bordar a sua história e comunicá-la ao seu parceiro e esses 

mesmos elementos levam ao choque de ideias, que os separa, o que se verifica no 

segundo momento, quando o marido é excluído e a escrita se constitui numa 

espécie de liberdade condicional: "Em algum momento, passou a trancar-se, a 

pretexto de escrever e eu ficava à deriva" (Idem, p.111). 

A escrita de si, forjada na própria trajetória de vida, gera a sentença de 

morte para Açucena. Todavia, o espaço da morte lhe traz a plenitude sonhada, 

expandindo-se na imensidão do mar onde "iria compor seus versos no silêncio de 

plânctons, líquens, nácares" (Idem, p.114). O ato criador, apesar de ser mínimo na 

imensidão do mar, sobrevive à existência da personagem como substância mista e 

alimento (plâncton), como associação de simbiose (líquen) ou tradução do feminino 

e, simbolicamente, pode retornar à superfície como uma pérola rosada (nácar). A 

pérola rosada, esforço espaço-temporal de um molusco marinho, com sua cor 

própria ao universo feminino, pode nos guiar ao fato de que muitas mulheres 

incompreendidas, massacradas ou até mortas devido a suas concepções 
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ideológicas, deixaram um legado de vivências e lutas que se tornaram o eco de suas 

vozes. e sobreviveram a si. 

O terceiro elemento de linguagem de Açucena são os olhos, que registram a 

sensibilidade feminina, suas percepções do mundo exterior e suas reações. Eles são 

os refletores que iluminam a subjetividade da personagem em toda a narrativa. 

Desta forma, o princípio do relacionamento, quando os parceiros desfrutam do 

encantamento e tentam descobrir o outro é filtrado pela expressão "olhar de primeira 

namorada" (Idem, p.107), que vai garimpando as emoções do par amoroso; depois 

encontramos o nervo ótico encabeçando uma lista de elementos que se ofertam ao 

parceiro na plenitude do ato conjugal: "foi se doando olhos, mãos, pele, penugens, 

fluidos, inteira como a sua poesia" (Idem, p.108), em seguida percebemos a 

tentativa de suprir os desencontros do espírito pela eletricidade do prazer, manifesto 

ao companheiro " com a visão do gozo boiando nos olhos" (Idem, p.110).  

Aos poucos, a relação de gênero vai se modificando pelos desencontros 

entre os desejos interiores e a realidade vivida, por isso as atenções se deslocam 

para outras coisas, e as expressões afetivas se transformam, começando, é claro, 

pelos olhos: "o olhar disperso de Açucena, seu beijo frouxo, o corpo em fastio ao 

meu, toda ela não estaria tatuada daquela terceira presença entre nós?" (Ibidem), 

até que a personagem se descobre instintiva, carente e sofredora em "olhos 

alucinados de desejo e dor" (Idem, p.112).  

Seus olhos também sentenciam o desgaste da relação afetiva: "os olhos de 

Açucena sentenciavam o nosso encontro irremediavelmente rachado" (Idem, 2005, 

p.109) e julgam ações do narrador a elas se opondo: "Fora da cama, nossos olhos 

se chocavam" (Idem, p.112). Curiosamente no desfecho do conto, a presença ótica, 

na qual estão impressas as percepções de mundo, é suprimida na menção do rosto, 

o que pode indicar um total abismo entre os universos masculino e feminino, quando 

as ideias se postam em combate. 

Caminhando para o desfecho, observamos o narrador num estado total de 

insanidade diante do comportamento independente da esposa, pois, tomado por um 

ciúme doentio, submete a mulher à uma obsessiva vigilância, embora seja tomado 

por um autodesprezo: "Reduzido à impotência, seguia recolhendo, aqui e ali, numa 

obsessão que me causava enjoos, mas igualmente me alimentava, fiapos de 

conversas ao telefone, frases ambíguas, contradições e, até, poemas" (Idem, p.113). 



152 
 

Essa ação ligava-se à interpretação dos silêncios estratégicos da mulher que 

indicavam estar o narrador prestes a perdê-la:  

 

Ouviu e ficou quieta, silenciosa, o olhar perdido em algo indefinido. Então, 
naquele exato momento, pressenti que alguma coisa de cruel e definitivo se 
armava dentro dela [...] Açucena não me poupava, a cada dia mais 
inacessível, e como se dissesse toma, a dor é tua, cuida dela, chora 
sozinho e me deixa em paz, ela ia se indo (Idem, p 109, 113).  

 

 O desejo psíquico de completude se dilui na realidade dos desencontros, 

então, ele se despoja de qualquer tipo de heroísmo individual e arquiteta com 

extrema frieza a morte da sua esposa, sentindo antecipadamente o prazer de poder 

atingi-la: 

 

Naquela noite pude compreender o prazer que os torturadores dizem sentir. 
Planejei o passeio em alto mar, em noite de lua cheia. Escolhi o barco, a 
música, o vinho. é que a visão de sangue me embota os sentidos e eu 
queria estar bem alerta para registrar na memória cada gesto, palavra e 
olhar de Açucena" (Idem, p.113).  

 
A escolha cautelosa do tempo-lugar do homicídio mostra-nos o desejo de 

revelar o estado de total cauterização da alma humana frente à competitividade dos 

gêneros. A noite é iluminada pela lua, elemento feminino de idílio, satélite 

normalmente definido pela luz de outro astro; ao mesmo tempo era cheia, reforço 

cultural à loucura. O ambiente cuidadosamente preparado para o delito reflete a 

ambiguidade interior da personagem masculina, pois a escolha da música e do vinho 

(símbolo de vida e imortalidade) pressupõe uma romântica noite de amor, mas o 

narrador justifica a escolha do mar como espaço onde a morte não deixaria rastros 

de sangue. 

A morte assume para o protagonista o caráter de espetáculo, pois quer estar 

bem alerta para inscrever na memória a reação da mulher. Notifica-se que os três 

elementos de expressão que inquietam o narrador estão bem destacados no 

espetáculo de sua morte: o gesto, a palavra e o olhar, retomando a identidade 

feminina como uma construção social, baseada na ruptura com os códigos 

patriarcais de comportamento que impediam a expressão feminina de si e do 

mundo. 

Na ocasião da morte, o sofrimento da mulher não o comove, serve-lhe de 

desfrute por isso deseja vê-lo em pleno exercício dos sentidos. Incomodado, pois, 
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com os gestos (atitudes), humilhado pela intimidade com as palavras e punido pelos 

olhares de Açucena (percepção de mundo), o narrador decide separar as partes do 

"encontro rachado", lançando-a ao mar. 

Depois do ato fatal, o algoz não sofre: "Chorar, não chorei. A dor muito mais 

funda. Vomitei quando botei os pés em terra" (Idem, p.114). Nota-se que as lágrimas 

que mostrariam uma relação sensível entre o mundo interior e o exterior estão 

ausentes, o que reflete a insensibilidade do narrador aos sofrimentos dos outros e o 

caracteriza como dominado por desequilíbrios emocionais e afetivos. Mas os 

vômitos que indicam variações gástricas, causadas por distúrbios emocionais estão 

presentes, confirmando o divórcio entre o ser e a realidade objetiva. Assim, o 

narrador considera-se totalmente livre da culpa, após o homicídio: "Eu não podia ser 

pior nem melhor do que era. Do que sou. Inocente" (Idem, p.114)".  

A inculpabilidade do narrador representa a total cauterização de suas 

emoções e ressalta o enclausuramento do indivíduo no narcisismo e egocentrismo 

do mundo moderno, em que há precário entendimento de si e dos outros dentro dos 

abismos existenciais abertos e alterados pelas escolhas do sujeito.  

O fato de o carrasco seguir seu caminho, sem medo ou culpa após transferir 

a mulher do espaço privado (lar) para o público (mar), lembra-nos de, por 

conseguinte, que muitas mulheres tiveram suas obras usurpadas por maridos, filhos 

e parentes próximos, além de serem forçadas a utilizar pseudônimos masculinos 

para fugirem ao preconceito. O mundo da escrita, portanto, foi-lhe confiscado 

durante muito tempo e o direito a expressão de sua sexualidade reprimido pela 

cultura patriarcal. 

Finalmente certificamos que os (des) caminhos afetivos percorridos pelos 

personagens desta narrativa abrem reflexões sobre a esmagadora incerteza que 

domina o mundo atual e embaça a visão de futuro, transformando o espaço das 

relações privadas em algo assustador, para o qual não se está preparado. 

Retomando numa narrativa pós-feminista a trajetória das mulheres escritoras que 

foram discriminadas, esquecidas ou mortas por romperem com os padrões de uma 

época e ousarem defender suas ideias, construindo-se como sujeitos, a autora 

questiona se essa mentalidade patriarcal realmente seja algo do passado.  

Através da exploração enfática dos olhos da protagonista que 

repentinamente são suprimidos no final do conto, denuncia-se o apagamento, 

durante muito tempo, das experiências femininas na cultura escrita, levando-nos a 
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percebê-la como uma reinterpretação dessas lutas, expandindo os sentidos da 

existência humana e marcando o registro escrito de tais experiências como a 

habilidade necessária à transcendência, "pois os escritos permanecem, enquanto as 

palavras e o pensamento morrem" (HALBAWACHS, 2006, p.101). 

Observa-se, portanto, no conto "Açucena" a expressão dos lugares da 

memória feminina, numa releitura da história de Violeta Formiga, contemporânea de 

Marília Arnaud, rastreada não só pelos fatos históricos como também pelos poemas 

confessionais. Nele Arnaud analisa através do artesanal trabalho da narrativa, o 

difícil caminho percorrido pelas mulheres para figurar no universo das letras, devido 

às complicadas relações de poder entre os gêneros.  

Quanto à materialidade linguística do conto, verifica-se a abertura de um 

universo metafórico composto de símbolos míticos e ideológicos que ampliam os 

significados da narrativa, promovendo uma descoberta prazerosa do texto através 

de associações variadas que  se constituem numa forma própria e diferenciada de 

exprimir os processos de subjetivação dos indivíduos contemporâneos. Salienta-se, 

também, a grande tensão e procura que alimenta os indivíduos, característica 

marcante do conto pós-moderno. 

Não sendo possível pensar a trajetória feminina sem arrastar as relações 

sociais que a envolvem dentro de uma época, um grupo ou classe, esse conto 

permite refletir sobre a obra literária como uma releitura de fatos da memória 

coletiva, como uma tradução de modos de ser feminino e de como a mulher se 

constroi dentro dos paradigmas históricos e sociais, rompendo as estruturas de 

poder. 

Intentamos também para o fato de que a capacidade afetividade, como 

todos os atos subjetivos, é um processo incessante que se efetiva no convívio com 

outros seres humanos, recebendo contribuições sociais, históricas e naturais e como 

numa relação nem sempre a interioridade é correspondente, o indivíduo pode se 

deparar com situações com as quais não saiba lidar, desenvolvendo distúrbios que 

podem influenciar o seu comportamento e submetendo a si e aos outros ao terror de 

uma convivência não somente insatisfatória, mas também perigosa. 
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3.4- Conto “Nem as estrelas são para sempre” 

 

O conto "Nem as estrelas são para sempre" aborda a construção da 

identidade sócio-afetiva de um garoto de treze anos a partir das observações que 

este faz do comportamento dos membros da sua família: o pai, a mãe e uma tia. 

Nesta narrativa o universo familiar aponta-se não como um lugar de imposição de 

valores, porém como forjador de encontros entre o sujeito e a sua humanidade.  

O narrador, ainda dividido entre as ilusões da infância e o cruel mundo dos 

adultos, relata suas aprendizagens sobre os recônditos da alma daqueles que o 

cercam e, fugindo da competição que marca a alteridade na relação de gênero, 

sugere a perda de direção de cada membro da família, bem como apresenta a 

consciência de que se estabelece um desencontro entre os seus desejos mais 

íntimos e a realidade que o cerca. 

O conflito da personagem narradora, o filho, reside num dos problemas mais 

comuns na sociedade brasileira e que se agrava na era pós-moderna: a ausência de 

expressão do afeto dentro do espaço das relações privadas, ocasionada ora pela 

falta de tempo devido aos novos parâmetros da vida social, onde o consumismo 

global, a competitividade e a incertezas se estabelecem, ora pela prática do 

individualismo que retira do ser humano a capacidade de compartilhar com seus 

semelhantes, de forma satisfatória, as emoções, ora pela necessidade de isentar-se 

de compromissos que possam retirar-lhe a liberdade. 

No desenvolvimento do enredo, essa deficiência do afeto no espaço 

doméstico aparece encarnada na figura do pai, cuja existência desperta no narrador 

o medo e a falta: 

 

Não sei se é possível um pai não gostar nem um pouco do filho [...] a 
presença dele me aterroriza [...] É assim desde a época em que eu era bem 
menor. Deve haver algo terrivelmente errado comigo. Sou menos do que ele 
gostaria, falhei em alguma coisa que não sei ainda o que é, mas que, um 
dia, eu juro,vou descobrir (ARNAUD, 2005, p.98) 

 

Observa-se que a crise afetiva vai minando a subjetividade do narrador e 

aos poucos se mostrando na trajetória dos componentes familiares. Imerso em uma 

angustiante sensação de perda devido à doença incurável da mãe, tomado pelo 

medo e carência diante do temperamento agressivo e seco do pai e desencantado 

pela percepção da fragilidade afetiva da família, ele analisa o caráter provisório dos 
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seres humanos e seus sentimentos numa cruciante e permanente busca de 

respostas para o seu drama particular. 

Já no início da narrativa, o garoto apresenta a realidade subjetiva da mãe, 

dona de casa dedicada e mãe carinhosa, mas aborrecida e infeliz com o 

relacionamento conjugal, problema agravado com as ausências constantes do 

marido. Aos poucos, ele salienta que a mãe vai se entregando a um estado 

depressivo que evolui para o câncer. O pai, por sua vez, apresenta-se como 

exigente, agressivo, intolerante, seco e egoísta e seu comportamento desperta no 

garoto uma baixa autoestima e um desejo constante de aprovação e carinho. 

Esses relacionamentos se fragilizam ainda mais com a evolução da 

enfermidade da mãe, que se entrega completamente à doença como fuga da sua 

tristeza. Por causa de tal enfermidade é chamada a Tia Corina para auxiliar a 

família, mas o marido acaba se apaixonando pela cunhada devido a lacuna que se 

estabelecera entre o casal, fato que agrava o conflito do narrador. 

A personagem enunciadora mantém o foco na sua carência e no 

comportamento da mãe, até o momento em que flagra o pai a se declarar para a Tia 

Corina. Depois desse momento, ele se mostra revoltado, imaginando a reação da 

mãe a esse fato, mas com o passar dos dias, começa a analisar o envolvimento do 

pai com a tia como algo tão inevitável quanto a doença da mãe. As decepções, 

portanto, impulsionam o garoto a mergulhar na plenitude narcísica e a tentar 

sobreviver a uma realidade insatisfatória. Assim a narrativa segue com as 

modificações interiores do narrador, alimentado pela experiência que corrompeu sua 

interioridade. 

Elódia Xavier (1998) afirma que a família tornou-se tema bastante evidente 

nas narrativas que sucederam ao período modernista, principalmente nas de autoria 

feminina, fato que se deve à repressão sofrida pelas mulheres dentro do espaço 

doméstico. Ela ressalta que na maioria das vezes, a representação familiar é a de 

origem, o que nos leva a perceber que, embora apontem novos tipos de organização 

familiar, a relação hierárquica da família patriarcal ainda é a base da nossa 

sociedade, assumindo sempre o incontestável papel de evidenciar as complexas 

relações humanas. E, sendo o elemento humano cada vez mais visto através da 

construção de si mesmo, dentro das relações humanas marcadas pelo 

mercantilismo global e pela crise de valores a família surge como gênese das 

máscaras sociais e do desgaste sofrido pelos sujeitos no convívio social. Deste 
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modo, o narrador dessa história, insatisfeito com a realidade familiar, empreende 

uma leitura subjetiva dos membros da família: a anulação da mãe num casamento 

que a leva até o câncer e o deslocamento do desejo marital do seu pai para a Tia 

Corina. Este trabalho de reconhecimento de subjetividades acaba impelindo-o a 

descobrir as próprias emoções com as quais vai aprendendo a lidar e forjando a 

personalidade dentro do universo de carências afetivas. 

O historiador francês Charles de La Roncière ao discorrer sobre as famílias 

italianas afirma que é no espaço privado onde os indivíduos dão origem à 

capacidade afetiva que evidenciará por toda a sua vida: 

 

o meio privado é também o berço privilegiado dos sentimentos. Indivíduos 
tão frequente e tão fortemente solicitados em sua sensibilidade privada dão 
livre curso aos seus sentimentos com facilidade. Reciprocamente, tudo leva 
a crer que essa efusão dos sentimentos, dos grandes sentimentos 
essenciais (temor, alegria, tristeza), é ali, na intimidade privada, que ela se 
manifesta antes de tudo e que ali adquire, para todos, toda a sua força 
(2009, p.278). 

 

Nesta perspectiva, é possível verificar que o narrador vivencia diferentes 

emoções em relação aos membros da família: sente ódio, medo e carência em 

relação ao pai; amor, raiva e pena da mãe deprimida e posteriormente moribunda; 

ternura e compreensão pela tia com a qual o pai se envolvera afetivamente. 

Emoções que vão ganhando novos cursos pela vivência do narrador. Assim, ao 

observar as transformações na rotina doméstica depois da moléstia da genitora, o 

jovem mergulha no mesmo individualismo dos outros familiares que, preocupados 

com as realizações particulares, buscam uma nova saída. Essa atitude reforça o 

comportamento narcísico da família onde os valores afetivos, morais e éticos 

sofreram metamorfoses e que ficando mais visíveis e mais profundos nas relações 

próprias da modernidade tardia.  

Desta forma, o grupo familiar, por ser o espaço social primitivo da 

aprendizagem humana e onde o indivíduo se deixa ver em toda a sua totalidade, 

ocupa lugar de destaque no conto, funcionando como adestrador das emoções 

privadas e fonte de origem das expressões subjetivas que marcarão as relações 

sociais e afetivas empreendidas pelo sujeito enunciador em sua trajetória de vida. O 

garoto, por ter uma interioridade ainda em formação, compartilha com o leitor o 

próprio conflito na escolha dos caminhos para a construção da sua individualidade e 
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as negociações que tem que fazer para superar os próprios dramas, temores, 

conflitos e descobertas dentro do seu grupo de origem. 

Como não se identifica com figura paterna com quem vivia em conflito e de 

quem não recebia a menor expressão de afeto, nem amoldar-se à figura da mãe, 

cujo comportamento considerava fraco e covarde diante da opressão doméstica, o 

garoto coloca-se como num espelho tentando descobrir a própria identidade. Neste 

percurso mostra-se um sujeito, além de ansioso, frustrado e carente. 

 

Então, por quê? Por que suporta que ele a ameace de nos por, a nós dois, 
mãe e filho, para fora de casa, a casa onde ela sempre viveu, desde 
menina, herança de meus avós? [...] Uma vez, cheguei a pensar que, se eu 
adoecesse como Mamãe, talvez me tratasse com menos desprezo. E se eu 
morresse, quem sabe, poderia sentir minha falta e até mesmo chorar 
(ARNAUD, 2005, p.96,99). 

 

A presença do pai desperta emoções paradoxais no narrador, visto que ao 

mesmo tempo em que o revolta e atemoriza, invade-o o desejo de comovê-lo, atrair 

a sua atenção. Assim, observando que o pai também tem a capacidade de "ser 

suave e amoroso" (Idem, p.101), o garoto imagina que a única forma de tocar a 

sensibilidade do pai seria através da própria morte. 

Já que a subjetividade é um intricado e contínuo processo de construção do 

ser em convivência com a própria natureza e com outros seres humanos em relação 

histórica e social, podemos notar que o narrador observa todos os que o rodeiam em 

busca de referências para o seu devir afetivo, todavia os considera inadequados, 

posto que na busca do próprio bem-estar cada um se isentou do compromisso com 

o outro, entregando-se a uma relação maquínica e cheia de infelicidade. Então pela 

falta de paradigmas legitimadores da experiência, ele constroi por si mesmo o 

sentido para a própria existência.  

Sem ter com quem compartilhar as suas dúvidas existenciais, fato que 

evidencia a falta de interesse genuíno pelos problemas alheios, causa da 

incomunicabilidade na sociedade contemporânea, o garoto cria os próprios 

caminhos, consciente de que não encontrará respostas definitivas para as emoções 

vivenciadas: 

 

São tantos os porquês! Quero continuar acreditando que quando eu 
crescer vou ter todas as respostas que preciso, embora Mamãe, que é 
sabida demais,tenha me dito que isso não será possível, pois à medida 
que a gente vai crescendo, , e depois envelhecendo, algumas respostas 
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vão dando o ar da sua graça, mas também outras interrogações, algumas 
maiores e mais difíceis, vão surgindo”( Idem, p.104, 105). 

 

Então, impulsionado pelo desejo de compreender os porquês de certas 

ações do mundo dos adultos, o garoto verifica pela desestruturação dos laços 

familiares, que todos os atos vinculam-se a consequências reais, por isso geram 

sempre novas perturbações num processo cíclico que domina o ato de existência 

humana. 

No recorte da própria subjetividade, o garoto observa a impossibilidade de 

realização afetiva dentro da família, porque não havia espaço para expressar os 

desejos e emoções dos seus membros, o que cada vez mais os distanciava. Assim, 

numa notável dificuldade de percepção do outro, cada personagem apresenta um 

comportamento individualista próprio e determinante de subjetividade. Esse 

comportamento isola cada indivíduo num universo particular e o impede de vivenciar 

plenamente os sentimentos através do exercício íntimo e sensível de sua 

humanidade.  

Numa angustiosa descoberta, o narrador revê as necessidades interiores, 

mas analisa a possibilidade de mascará-las para melhor adaptar-se à realidade 

familiar: "Sei que sorri por mim, para que eu não me entristeça, mas não me 

aproximo muito dela, e isso é tão esquisito, porque, de verdade, o que mais quero é 

que me aperte em seus braços e acabe com o meu medo" (Idem, p.102). Logo, as 

ações do protagonista agora passam a ser não coincidentes com o seu desejo, 

porque mesmo necessitando do carinho da mãe, afasta-se dela num reflexo de 

proteção contra o sofrimento de sua perda. 

Aos poucos, o adolescente vai constatando que o amor ou a sua ausência 

não só motiva as escolhas ou modifica os caminhos como também anula, consome 

e mata como a doença que acometera sua mãe: "Esse porquê da paixão secreta de 

meu pai por Tia Corina, é tão grande e perigoso quanto o da doença de Mamãe" 

(Idem, p.105). 

Dividido entre a falta que domina a relação entre o eu  interior e a realidade 

objetiva bem como o desejo de respostas para o universo afetivo, o garoto descobre 

que o envolvimento afetivo não só determina a identidade de cada indivíduo numa 

relação intersubjetiva, como também promove consequências irremediáveis. 

 Desta forma, ele observa que o elemento sensível da família, a mãe, tem 

suas "asas machucadas" pelo cotidiano e que as novas emoções do pai eram 
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carregadas de força e imprevisibilidade. Tal como a morte que se avizinhava da 

mãe, a complexidade do amor despotencializava o ser humano. Essa constatação o 

leva a compreender o desajuste dos membros da família como reflexo do 

recalcamento dos afetos e dos desejos individuais dentro de um cotidiano 

insatisfatório, onde as perspectivas existenciais são sufocadas. 

Deste modo, ao contemplar essas relações motivadas por sentimentos 

efêmeros e sem intensidade, o narrador é absorvido por grandes ansiedades, por 

isso desenvolve a capacidade de lançar um olhar panóptico aos membros da família, 

desnudando suas fraquezas e suas ações: a atuação repressora do pai sobre o filho 

e a esposa, a submissão degradante da mãe, a dedicação da tia e o seu 

envolvimento involuntário com o cunhado; tudo isso é considerado pelo enunciador 

como busca de respostas para a subjetividade, numa tentativa de sobrevivência ao 

ambiente asfixiante do lar. Entretanto, cabe-lhe, muitas vezes, o peso dessa falta de 

respostas na indagação da própria vida, dando-lhe consciência das frustrações 

próprias ao ato de viver: "quando não se tem a quem perguntar, onde buscar a 

resposta, o porquê vai inchando e apodrecendo dentro da gente, feito comida 

estragada" (Idem, p.105).  

O garoto, sem nome na narrativa, vai compartilhando com o leitor as 

decepções que acompanham a convivência humana e o egocentrismo do homem 

dentro das novas relações, nas quais não há espaço para grandes sentimentos nem 

compaixões. Como bem nos definiu Rinaldo de Fernandes (2012) este é "um conto 

sobre relações humanas difíceis, danosas ao indivíduo, mas inteiramente insufladas 

pelos próprios códigos familiares".  

A dor que inaugura as perdas da vivência do narrador (consciência da morte 

da mãe) confunde-se com a perda da sua fonte primária de afeto, forçando-o ao 

embrutecimento que o aproxima do pai.  

Toda a história ocorre no espaço limitado do lar e nele os modos de ser e 

viver se misturam, posto que no desencontro dos seus membros, a família é 

marcada pela insatisfação e pela tristeza. E, como toda literatura de caráter intimista, 

os fatos são articulados de forma simultânea, conforme as percepões do narrador, 

seguindo, portanto o tempo psicológico, dentro do qual os fatos que o narrador 

preferira não ver nem viver se lhe impõem e correspondem ao início da doença da 

mãe com a chegada da Tia Corina e vão até o final das férias escolares: "Todos os 

dias têm sido tristes desde que Mamãe adoeceu e Tia Corina chegou para cuidar da 
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gente e da casa [...] Foi antes das férias escolares e agora já estou outra vez em 

aula" (Idem, p.95) 

Ele analisa o espaço das relações privadas e tenta compreender as reações 

dos membros da família através de uma janela que abre para o passado, mas nele 

não se fixa, porque os fatos perdem a ênfase na força que tiveram no momento em 

que foram vivenciados para ganhar importância como verificação dos incômodos 

sentimentos despertados e espalhados sobre o presente, numa típica atitude da vida 

pós-moderna, pois conforme Jameson, no contexto das relações pós-modernas, 

"nossa vida cotidiana, nossas experiências psíquicas, nossas linguagens culturais 

são hoje dominadas pelas categorias de espaço e não pelas de tempo" (2006, p.43).  

As reflexões do garoto vão, portanto, ficando mais densas, à medida em que 

o narrador vai deslocando o olhar da agressividade do pai e depressão da mãe para 

as questões do amor, da religião e da morte. Assim a história, contada por um 

narrador em primeira pessoa, anônimo, que aborda um tema aparentemente banal, 

transforma-se num retrato profundo das fracassadas relações intersubjetivas 

contemporâneas que, agravadas pelas modificações sociais, produzem com maior 

ênfase sujeitos superficiais e fragilizados, impossibilitando-os de investir plenamente 

numa relação afetiva que produza uma sensação mútua de felicidade..  

O relato possui apenas quatro personagens: o narrador, a mãe, o pai e a Tia 

Corina. O primeiro corresponde a um adolescente de treze anos que afetado por 

uma intensa solidão constroi uma identidade pessoal num espaço de subjetividades 

rasuradas. Analisando a desagregação afetiva da família e as próprias carências, ele 

vai somando as perdas que o preparam para as crueis relações com o mundo 

exterior ao grupo familiar. 

Considerando a urdidura desta narrativa, Rinaldo de Fernandes (2012) 

evidencia a sua qualidade pelo fato de o narrador ser uma criança e possuir a carga 

emotiva de uma ficção adulta, retratando o insondável da alma humana. Para ele, o 

fato que comprova os domínios narrativos da escritora é a sua capacidade de 

articular uma narrativa com protagonista adolescente sem torná-la um relato com 

características da ficção infanto-juvenil.  

A segunda personagem, a mãe, é apontada pelo garoto como uma mulher 

de temperamento frágil que sucumbe ao peso de uma relação conjugal fria, 

insatisfatória e desgastante: "No início achei que fosse puro aborrecimento, que ela 

estivesse cansada de mim e do meu pai, enfim, da vida que levava, e que por isso 
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havia desistido de tentar agradá-lo de todas as maneiras e de ralhar comigo e me 

por de castigo tantas vezes (ARNAUD, 2005, p.95). Observa-se que corresponde a 

uma mulher cuja resistência é vencida pela rotina desgastante do lar e o egoísmo do 

marido que, imerso na satisfação de si mesmo, não percebia os seus esforços para 

manter a relação. O narrador reitera que ela havia "desistido" do seu intento por 

considerar inúteis seus esforços. 

A figura da mãe é metaforizada pela "borboleta interrompida em seu voo por 

uma mão perversa" (Idem, p.104). Essa associação visibiliza a fragilidade e 

temporalidade da mãe nas percepções do garoto. Necessitando de cuidados para 

manter a vida emocional, mas sendo alimentada cotidianamente pela carência e 

pelo desgaste, a mãe fraqueja e se deprime ao ponto de adoecer. Sua trajetória é 

interrompida por uma "mão", elemento que simboliza a forma do dominador, o que 

confirma não apenas a tirania da personagem masculina como a causa do desgaste 

das emoções maternas como também ou a imprevisibilidade dos fatos, que 

corroboram o destino inaceitável desta. A palavra "interrompida", que indica a ação 

sobre a personagem, confirma que subjetividade feminina fora involuntariamente 

suspensa ora pela tirania das relações conjugais, ora pela morte iminente. A mão 

sem corpo configura o ser desconhecido, a sensibilidade que de modo abstrato 

arrasta a mãe do garoto à morte e desperta toda a sua revolta. 

Numa postura hierarquizada, o cônjuge nega à personagem-mãe a 

subjetividade, relacionando a sua existência tão somente às funções domésticas, o 

que provoca uma crise de identidade na mulher. Para Bonnici (2007, p.194), "a 

opressão feminina é o resultado de uma estruturação de poder", ou seja, quando o 

marido lança todas as obrigações do lar sobre a esta personagem, não lhe deixando 

tempo para o desenvolvimento pessoal, acaba se colocando em posição de 

superioridade e a submetendo à condição de oprimida. Condicionada, portanto, pela 

relação patriarcal, ela manifesta incapacidade de romper os laços de opressão 

articulados, justificando a sua entrega à doença.  

Para Elódia Xavier (1998), por ter sua origem no modelo patriarcal, adaptado 

às condições do latifúndio ou escravidão, a instituição familiar foi marcada e 

estruturada pela relação hierárquica e vista como espaço de adestramento e 

adequação social, onde os conflitos e as práticas sociais podem ser notados. Essa 

relação hierárquica é facilmente verificada nas atitudes dos membros da família. A 

mulher que se apresenta no conto é simplesmente uma mãe, sem nome, sem 
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direitos e sem afeto marital, a quem o silêncio e as tarefas domésticas são impostos, 

embora trabalhe fora de casa: "além de nós, ainda tinha que dar conta do trabalho 

no jornal e da arrumação da casa. Sempre teve que fazer muito mais do que eu ou 

meu pai" (ARNAUD, 2005, p. 95). Nota-se, pois, que apesar de ter uma vida 

emancipada e ser intelectualmente ativa (trabalhava em um jornal), a mãe do 

protagonista assume sozinha todas as atividades do lar, transformando-se no que 

Elódia Xavier (2007) chama de corpo invisível, pois o marido não a percebe como 

ela gostaria nem reconhece as suas qualidades, fato que desencadeia um 

distanciamento cada vez maior do cônjuge. Por causa da intensa solidão, a 

interioridade da personagem é sorvida pelas relações cotidianas e a destrói.  

Conforme Touraine (2011), ser mulher é uma afirmação primeira, 

fundamentada mais na relação da mulher consigo mesma do que com o outro, o 

homem. Consequentemente a personagem-mãe também pode ser vista como corpo 

disciplinado, já que subjuga suas forças interiores a uma vida conjugal insatisfatória, 

sem romper com as forças de dominação e, num processo de deserção, fecha-se 

para o mundo e "entrega-se à doença" (Idem, p.102). Isto justifica o fato de o garoto 

perceber "as asas machucadas da borboleta" e a sua incapacidade de "voltar a voar" 

(Ibidem). 

Chevalier e Gheerbrant ( 2012) notificam que a borboleta, elemento 

associado à figura feminina no Japão, é acrescida de significados pela associação 

às suas metamorfoses: a crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; a 

borboleta que sai dele é o símbolo da ressurreição: a alma liberta de sua prisão 

carnal. Deste modo, torna-se saliente no texto que a personagem feminina, por sua 

dedicação extremada ao lar e ao marido, acaba perdendo a sua identidade como 

mulher, sobrevivendo por sua função de mãe (identificação que permanece em 

maiúsculas em todo o texto). As potencialidades que ela apresenta, assim como a 

sua depressão são percebidas apenas pelo filho, fruto do seu amor: "Acho que meu 

pai nem percebeu o desinteresse dela por nós e pelas coisas de todos os dias" 

(ARNAUD, 2005, p.96). Com o filho já crescido, ela se entrega, inicialmente, ao 

estado de apatia, depois à morte como mecanismo de libertação dos sofrimentos 

interiores. 

A figura materna assume, portanto, para o filho o papel de única fonte de 

afetividade do lar e, pela trajetória materna, observa-se que o filho é o único 

elemento de bondade que a mulher percebe no casamento: 
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Mamãe me chamava de meu anjo e a gente conversava sobre coisas 
desimportantes, mas que nos faziam rir à vontade [...] ela me abraçava,e 
me punha no colo, e me beijava, e me assanhava os cabelos, e me fazia mil 
deliciosas cócegas (Idem,p. 97). 

 

Ela o trata pelo termo "anjo" que, segundo Chevalier e Gheerbrandt (2012) 

são seres postos entre o homem e a divindade. Observa-se, pois, que o filho se 

constitui na sua única comunicação com o mundo, o que posteriormente se 

comprova pelo fato de , após o agravamento da doença, a única reação da mãe ser 

um sorriso forçado para que o filho não se entristecesse. 

O pai, elemento desencadeador dos conflitos familiares, é corretor de 

imóveis, machista, seco, narcisista e agressivo. Demasiadamente envolvido com o 

trabalho negligencia as relações afetivas com a mulher e o filho de quem se 

distancia totalmente. Incapaz de qualquer gesto de carinho implica com o 

comportamento do filho em quem desperta o sentimento de medo e carência. 

Depois que a mulher adoece, seus interesses se deslocam totalmente do espaço 

familiar e o filho se sente invisível: "Até parece que com a doença de Mamãe, eu 

deixei de existir. Quase não nos vemos e ele sequer pergunta por mim" (ARNAUD, 

2005, p.98). 

No texto, o elemento recorrente para retratar a figura paterna é a pedra, cuja 

essência está ligada à dureza e à construção: "Quis perguntar a meu pai se não 

havia notado aquela mudança, mas tive medo de que me encarasse com seus olhos 

de pedra e me mandasse ir para longe dele, como costuma fazer quando estou por 

perto" (Idem, p.96). Assim, o estado de ser e sentir que transformava o pai do garoto 

num homem temível e grosseiro configura-se como a assimilação de um 

comportamento cultural que havia condicionado a expressão subjetiva a um tipo de 

comportamento comedido e seco. Esse padrão é imposto ao filho para que ele não 

assimile as características próprias do gênero feminino.  

Comportamento que reforçava sempre quando brigava com a mulher, 

salientando o perigo de a mãe transformá-lo num "adulto cheio de manha", "num 

veado", lição quase sempre ensinada pela força física, da qual o garoto tenta 

escapar protegido pela mãe: "ele começa a esbravejar que ela me paparica demais, 

que vai me botar a perder, que vou acabar me transformando num adulto cheio de 

manha, num 'veado'" (Idem, p.99). 
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A dureza do pai vai matando no garoto a capacidade de expressar emoções 

e estabelecendo a rudeza como característica do devir masculino. A relação 

pai/filho, firmada numa postura hierárquica e distante, é absolvida pelo medo e o 

afeto negado promove o distanciamento, a rejeição. Os olhos, elemento ligado à 

percepção humana, ao serem tomados pela insensibilidade e pela dureza retratam o 

poder e a força que orientam as ações paternas e produzem no garoto carência e 

insegurança, caracterizadores do seu comportamento.  Chevalier e Gheerbrant 

(2012) afirmam que a pedra, ocupando o lugar de distinção, possui estreita relação 

com a alma e a sua alquimia espiritual, bem como a sua associação ao homem 

corresponde a duplicidade de subida e de descida. Deste modo, pode-se inferir que 

ao mesmo tempo em  que o garoto mais se afasta emocionalmente do pai, mais 

parecido com ele se torna, sufocando suas expressões de afeto. 

Bonnici (2007) afirma que durante muito tempo a masculinidade foi 

considerada socialmente pela imposição do poder através agressão. Deste modo, 

quando Marília Arnaud representa uma família patriarcal, inserida no contexto 

contemporâneo, salientando esse tipo de comportamento, evidencia o fato de que, 

embora certas mudanças tenham ocorrido no contexto das sociedades ao longo dos 

anos, ainda há uma dificuldade mental para expressar nas relações cotidianas as 

verdadeiras emoções. 

Outro personagem que compõe a trama é a Tia Corina. Curiosamente o 

único personagem nomeado. A sua chegada ao ambiente doméstico marca o 

estágio final da desagregação familiar. Viera com o objetivo de cuidar da irmã 

doente e acabara se dedicando de modo despretencioso a toda a família que atraíra 

sobre si o olhar desejoso do cunhado: "Tia Corina é cuidadosa comigo, com meu pai 

e,principalmente, com Mamãe. Sei que está nos fazendo um grande favor, pois 

deixou de lado a própria vida, abandonou tudo para ficar com a gente" (ARNAUD, 

2005, p.97). 

Num primeiro lance, o vocábulo Corina nos lembra cor, alegria e isto nos 

leva a crer que foi este comportamento cheio de bondade e aprazimento que tenha 

despertado a paixão no pai do garoto. Assim, num ambiente de emoções não 

correspondidas, essa personagem viera preencher uma lacuna que tinha sido 

ignorada: a expressão afetiva. Agora, fragilizado pelo agravamento da doença da 

esposa, o homem deixa transparecer as carências disfarçadas no cotidiano familiar 

e, por algum tempo, parece sofrer com o estado de saúde da mulher: "Antes ele se 
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barbeava todas as manhãs e andava sempre bem arrumado. Agora não se importa 

mais com essas coisas. Não se importa com quase nada" (Idem, p.98).  

Com um comportamento divergente do da irmã, Corina surge para o pai do 

garoto como uma nova possibilidade de relacionamento amoroso, uma reedificação 

das ruínas das relações afetivas fracassadas, por isso reunindo toda a sua energia 

psíquica ele se entrega a esse sentimento: 

 

Meu pai tentava abraçá-la, mas ela o empurrava e balançava a cabeça, sem 
falar nada. Ele dizia não ter culpa, que aquelas coisas, obra e graça do 
destino, aconteciam, que não podia mais viver sem ela, sem seu amor, que 
o que estava sentindo era mais forte que ele, e que Mamãe não precisava 
ficar sabendo, que não iria saber nunca, que ela, Tia Corina, podia confiar 
nele (Idem, 101). 

 

 Apesar de todo o esforço do homem para convencê-la, observamos que o 

vínculo ético dos laços de sangue é mantido, pois Corina o rejeita, lamentando tal 

situação. Mantendo-se, portanto, na posição de tia e irmã dedicada. 

O enfoque do espaço familiar como norteador da subjetividade evidencia-se 

já no título do conto, "Nem as estrelas são para sempre", quando o elemento infinito 

(estrelas) ganha, pelo viés negativo a qualidade do que é transitório. Ao mesmo 

tempo, o verbo de ligação (ser) une a efemeridade ao estado de eternidade (para 

sempre). Neste sentido, as perdas que acompanham a vida humana (no seu caso, a 

iminente morte da mãe e a gradativa perda das próprias ilusões) são consideradas 

um elemento permanente da vida contemporânea, numa luta constante entre a 

essência e a experiência na construção dos caminhos da identidade 

Conforme Chevalier e Gheerbrant (2012), a palavra estrelas representa o 

conflito entre forças espirituais e materiais e evoca a energia interior, os desejos 

mais profundos. Deste modo, pode-se verificar que este vocábulo remete-nos à 

constituição da interioridade da personagem narradora e o seu aprendizado na 

família. Neste espaço, as personagens se movem em torno de um único conflito: a 

vivência insatisfatória do afeto, o que leva o narrador a porquês sem resposta e a 

angustiosa verificação de que a afetividade é a base estrutural do comportamento 

humano, constituindo-se ora numa necessidade, ora numa descoberta perigosa e, 

às vezes, letal: "Esse porquê da paixão secreta de meu pai por Tia Corina é tão 

grande e perigoso quanto o da doença de Mamãe" (ARNAUD, 2005, p.105) 
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Como a afetividade é aos olhos do garoto uma problemática tão devastadora 

quanto a doença degenerativa da mãe, as dores físicas assumem um caráter de 

semelhança com as dores da alma depois do conhecimento dos desejos paternos 

pela tia Corina. Assim, a aflição da avizinhada morte da mãe e sua debilidade 

confunde-se com a amargura da traição proporcionada pelo pai: "Talvez morresse 

de dor. Não falo da dor que a maltrata há a tantos meses. Falo de outra, bem pior, a 

de ser enganada pela pessoa a quem mais se quer bem" (ARNAUD, 2005, p.104). 

Deste modo à medida que vai analisando o percurso de cada membro da 

família, o narrador vai julgando as relações singulares que marcam a humanidade 

destes e percebendo a própria incapacidade de abarcar o mundo, desprendendo-se 

de sentimentos que dominam o difícil jogo da convivência, assimilando atitudes, 

embora sem compreendê-las: "o que vejo, escuto e sinto, cresce no meu coração 

dia após dia e, nas noites, [...] gosto de tentar entender o que os outros nem 

lembram mais, ou preferem não lembrar (Idem, p.100). 

Nessa contemplação dos outros que compõem o ambiente doméstico, o 

garoto divide-se entre o amor pela mãe e a observação dos papeis sociais dos 

gêneros, ocorrendo uma releitura da problemática do complexo de Édipo, abordado 

por Freud. O garoto sente predileção pela mãe por quem se sente amado e uma 

notada aversão à figura paterna que o oprime. Essas figuras se opõem em todo o 

tempo da narrativa e sugerem a luta entre a sensibilidade e a força, a ilusão e a 

realidade. Logo, essa junção entre o fraco e o efêmero ironiza o estado de ser do 

homem pós-moderno, que vive num estado de anagelsia para sobreviver aos 

desencontros entre o subjetivo e o real. 

Para o narrador, a mãe representa as possibilidades reais do afeto e o pai se 

configura no amor desejado, ilusório, que se apaga na convivência diária. Nessa 

difícil relação com o genitor, ele se identifica cada vez mais com a carência da mãe, 

até mesmo na ação de construir uma barreira cada vez mais espessa para 

sobreviver aos outros: "Ela mantinha os olhos bem fechados, mas não acredito que 

estivesse dormindo. Acho que prefere ficar assim, a ter que nos ver ou nos ouvir. 

Está sofrendo, mas não quer falar sobre isso. É o jeito dela. Sei disso porque eu 

também sou assim. E até nisso nos parecemos” (Idem, p.103). 

Como o pai se torna figura central dos seus conflitos, o garoto imagina duas 

formas de se livrar dele (resolução do complexo de Édipo): morrer, possibilidade 

aceita pela mãe, ou matá-lo, opção viável, porém rejeitada pelo filho porque tem 
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consciência de que a ação não resolveria seus problemas: "se eu o matasse 

continuaria com todas as interrogações latejando no meu peito" (Idem, p.105), 

restando-lhe apenas o embrutecimento como opção. 

No percurso de subjetivação do garoto, verifica-se que os olhos assumem o 

papel de comunicador dos estados emotivos. Os olhos do pai que o oprimem 

apresentam-se severos e rígidos, são "olhos de pedra" (Idem, p.96) que imprimem 

uma disciplina baseada na força. Quando bebe, os olhos paternos se transformam 

num elemento ainda mais temeroso, uma vez que além de duros, evidenciam a força 

e o brilho através da cor vermelha, que marca a proibição, o perigo, associando-se 

também ao sangue, símbolo de vida:  

 

Para escapar da fúria de meu pai, venho me escondendo atrás das pernas 
dela desde quando era ainda bebê. E quando ele bebe os olhos se tornam 
mais duros e vermelhos, eu me tranco em meu quarto porque é certo que 
irá mexer comigo (Idem, p.99). 

 

Observa-se, portanto, que o pai se estabelece no ambiente familiar pela 

agressividade, que se agrava quando ingere bebidas alcoólicas, obrigando o garoto 

a viver em fuga da sua presença, construindo, pois, uma barreira de 

incomunicabilidade, insegurança e carência. Assim, a personagem-adolescente nos 

guia a uma relação familiar em que o pai lhe impõe saberes que, somados às 

experiências e descobertas, modificam-no completamente. Depreciado com 

frequência pelo genitor, ele se considera aquém das expectativas paternas e isto lhe 

é fonte de angústia: "não sabia de quem eu herdara aquele jeito empacado de 

polichinelo, e que seu único filho era, para seu desgosto, um garoto apático" 

(Ibidem). 

Guiado por esse discurso paterno, o narrador atravessa a fase do espelho, 

abordada por Hall (2006) para a aquisição da subjetividade, ou seja, a autoimagem 

que apresenta é a imagem interior somada à visão que os outros membros da 

família têm sobre ele. Desta forma as observações do pai de que ele tem "jeito 

empacado de polichinelo", é "apático", paparicado pela mãe acabam incutindo no 

garoto um eu-ideal não correspondente com o eu-real, deixando-lhe uma imagem 

desfavorável de si: "Sou menos do que ele gostaria, falhei em alguma coisa que não 

sei ainda o que é, mas que, um dia eu juro, vou descobrir" (ARNAUD, 2005, p.98). 
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Nesse estranhamento de si e dos outros, o menino tenta compreender a 

tragédia da vida em que tudo é morte, mas observa que a perda da mãe seria uma 

opção "cruel" demais para aceitar. Acaba, entretanto, assimilando a visão 

determinista do sofrimento pelo fato de que "a gente não escolhe nada" (Idem, 

p.104).  

Logo, a resolução do conflito edipiano deste conto, contrariando o que seria 

normalmente uma identificação com o pai, é marcada pela absorção do mundo das 

essências pelo mundo das aparências. Temos então a existência de um eu-real, 

marcado pela interioridade e o eu-ideal, marcado pelas exigências do mundo 

exterior, em luta dentro do garoto para a constituição do sujeito social. A "essência 

interior que é o 'eu real', formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais 'exteriores' e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2006, 

p.11) tomam lugar no final do conto, quando o narrador se submete ao mundo dos 

adultos, assumindo as interrogações como elemento constante do ser humano. 

Zinani (2006) assevera que tanto o amor quanto o medo são emoções que 

atuam na constituição da identidade. O afeto, quando se desenvolve a partir do 

respeito, da autonomia dos seres, reforça a individualidade e contribui para o 

equilíbrio da personalidade. No caso do narrador do conto analisado, o amor é 

subtraído pelo medo, deixando um espaço que jamais será preenchido, uma 

pergunta sem a devida resposta: "à medida que a gente vai crescendo, e depois 

envelhecendo, algumas respostas vão dando o ar de sua graça, mas outras 

interrogações, algumas maiores e mais difíceis, vão surgindo (ARNAUD, 2005, 

p.105).  

O garoto chega a imaginar o uso do veneno de ratos como solução para 

livrar-se do pai e isto nos faz lembrar que o rato é associado, geralmente, ao temor e 

ao inferno, bem como à noção de roubo, de apropriação indevida (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2012). Portanto, o pai surge aqui como o responsável pelo 

embrutecimento do filho, limitando a sua expressão e o condenando a um estado de 

ser que não corresponde à sua interioridade. 

A mãe, por sua vez, é mencionada pelo filho numa referência a um tempo 

antecedente a doença com um olhar de fada: "Não quero esquecer seu olhar de 

fada" (ARNAUD, 2005, p.103). A fada, segundo Chevalier e Gheerbrandt (2012) está 

associada não só ao espírito e às transformações, como também à capacidade de 

imaginar, por isso essa analogia feita pelo personagem nos remete aos dois 
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estágios da vida da mãe: o primeiro referente aos momentos vividos com o filho 

quando brincava com ele e lhe contava histórias numa criatividade ilimitada:  

 

Também gostava de me contar umas histórias fantásticas e o melhor delas 
é que nunca acabavam. Como nas "Mil e uma noites", ia deixando sempre 
para terminá-las em um outro dia, e no outro dia seguia adiando o fim. 
Príncipes, bruxas, fantasmas, piratas, mundos de cavernas, florestas, 

animais ferozes, pedras, preciosas, guerras (ARNAUD, 2005, p.97). 

 

O segundo momento vivido pela personagem-mãe indica uma total apatia 

espiritual e abandono das forças que a faziam viver: "O médico chegou a dizer a 

meu pai que ela se comporta como se não quisesse melhorar, como se preferisse 

morrer" (Idem, p.103). Comportamento que o garoto enfatiza com a percepção dos 

seus olhos "de vidro" (Idem, p.102). Esse termo nos leva a perceber que a 

personagem se isola num mundo próprio e incomunicável onde se lançara para fugir 

do mundo de frustrações familiares.  

Nota-se ainda no conto a observação do garoto de que a mãe mantém "os 

olhos bem fechados" para não ver nem ouvir os outros. O ato de fechar indica uma 

reação proposital que impede a entrada daquilo que não se deseja, o que implica 

dizer que a personagem rejeita completamente o universo de que fizera parte, numa 

comprovação de que os sentimentos particulares tanto podem despertar as 

melhores qualidades do indivíduo quanto consumi-lo por completo. 

Sem entender o porquê do afeto e a total entrega da mãe oprimida ao 

sentimento pelo pai opressor, o garoto imagina a morte como uma forma de 

libertação para a mãe e ressalta o desejo de suprimir a figura desse carrasco 

comum, num sentimento de empatia pelo sofrimento materno, alimentando o desejo 

de envenenar o pai: "se ela morresse, eu iria junto e de boa vontade para um lugar 

bem distante de tudo isso aqui, um lugar onde não existisse nenhum pai para 

atrapalhar a nossa alegria de estarmos juntos (Idem, p. 98)". Posteriormente, 

descobre que essa ação não lhe traria o resultado almejado: "se o matasse, 

continuaria com todas as interrogações latejando dentro do meu peito" (Idem, 

p.105). 

O medo da ruptura dos únicos laços afetivos de que dispõe desperta no 

garoto a revolta contra a tirania e descaso do pai, bem como o leva a questionar os 

valores religiosos que aprendera, insurgindo-se contra a "perversa mão" que 



171 
 

interrompe a vida de sua mãe e julga a paixão do pai por Tia Corina como um ato de 

traição do qual se sente cúmplice simplesmente por tomar conhecimento do fato.  

Assim, tomado pelo estado de melancolia, o garoto vai assinalando a 

desestruturação de seu mundo. No início do seu relato, com uma enfática tristeza 

que marca o seu aprendizado em pouco espaço de tempo, o narrador revela pelas 

atitudes o desejo de não tomar consciência do desgaste afetivo do casamento dos 

pais, mas esse conhecimento lhe é imposto pelo fragrante da conversa em que o pai 

se declara à cunhada: "Todos os dias são tristes desde que Mamãe adoeceu e Tia 

Corina chegou para cuidar da gente [...] "Eu não queria saber, eu juro que eu não 

queria saber que isso era possível, um homem querer tanto assim a irmã da sua 

própria mulher" ( Idem, p.95, 104) 

Dentro de um tempo breve de vivência dos acontecimentos, ele assinala os 

sentimentos como efêmeros e, apega-se à observação das frustrações maternas na 

tentativa de desembrulhar sua interioridade numa projeção dos sentimentos de amor 

e ódio pelo pai. Nessa ambiguidade afetiva, ele tenta preencher os vazios do eu 

dividido pela captura das emoções da mãe em cujas carências se vê: a submissão 

incontestada, a inércia diante da atitude abusiva do marido e o desejo de ser amada 

pela figura paterna. Esse conflito interior desperta no garoto ciúmes das 

demonstrações de amor da mãe pelo pai nas relações cotidianas: "Por que Mamãe 

tem essa mania de proteger meu pai de qualquer coisa, de salvá-lo de toda situação 

difícil? Afinal de contas, ele é um homem, e não um garoto, como eu" (Idem, p.99) 

Aos poucos, o narrador registra os angustiosos caminhos percorridos pelas 

personagens para vivenciar suas emoções dentro da família: todos eles elegem um 

processo de fuga para driblar as carências e suportar a rotina dos afetos 

domésticos. A mãe entrega-se à depressão, enquanto o marido encontra um 

pretexto para se ausentar do convívio doméstico em todos os dias: 

  

continuou indo ao trabalho e chegando tarde em casa, jogando futebol nas 
tardes de sexta-feira, tomando cerveja com os amigos aos sábados, e lendo 
jornais e cochilando aos domingos, enquanto ela ia ficando mais em casa, 

quase sempre deitada, encolhida sob os lençois, sem fazer nada" (Ibidem). 
 

A tia Corina dedica-se aos cuidados dos parentes ao ponto de deixar "de 

lado a própria vida" e o narrador, sentindo-se desamado pelo pai, inicia um processo 

de identificação com a mãe: "Sei disso, porque eu também sou assim. E até nisso 

nos parecemos" (Idem, p.101). 
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O protagonista observa, portanto, que é na luta pela subjetivação que as 

personagens se perdem umas das outras. O pai, tentando impor-se à família e 

estabelecer um modelo ao filho perde os ares de herói, transformando-se numa 

pessoa rude e implicante, que ameaça a mulher e o filho; a mãe, embora sensível e 

carinhosa, decepciona pela covardia; a tia, solidária e atenciosa, não consegue 

sonhar, por isso não consegue consolar o garoto. Assim, sem possuir mais nenhum 

modelo de personalidade, o garoto estabelece seu próprio estado de ser e sentir, 

depois de comprovar pelo comportamento da mãe e do pai que a afetividade é algo 

tão forte como a morte e ao mesmo tempo efêmero, traiçoeiro e inexplicável, 

chegando à conclusão de que viver é estar em eternas buscas por respostas, às 

vezes não encontradas, às vezes transformadas num eterno desconforto e mal-

estar: "o porquê vai inchando e apodrecendo dentro da gente, feito comida 

estragada" (Idem, p.105).  

No desfecho, o garoto retoma a metáfora da borboleta, enfatizando o desejo 

de amenizar o sofrimento materno na ação de "remendar as asas machucadas da 

borboleta" (Idem, p.105), no entanto considera que sua tentativa de resgatar o eu da 

mãe é inútil, pois a tirania e o descaso paternos sufocaram a subjetivação materna, 

impedindo-a de realizar-se como pessoa (borboleta que não pode mais voar). 

Respondendo, pois, às exigências exteriores, mas sendo privada de suas exigências 

interiores e pessoais, a personagem-mãe sucumbe e se entrega ao sofrimento, fato 

que justifica as "asas machucadas".  

Pela imagem da borboleta, o jovem confirma a sua percepção do espírito 

frágil da mãe e pelo adjetivo "machucadas", relacionado à ideia de esmagar pelo 

peso da aspereza, sublinha a internalização da força subjugadora paterna que 

impede tanto o filho quanto a mãe de desenvolverem qualidades pessoais. Nota-se, 

porém, que é no verbo remendar em que está toda a angústia do narrador, 

indicando as ações paliativas empreendidas para evitar perder o elemento original, 

correspondente à capacidade de amar, concretizada na imagem da mãe. 

Nesse conto, a afetividade representa a base da identidade do sujeito, que 

se estabelece a partir de relações reais e históricas. Nele, o personagem narrador 

aponta para a compreensão de indivíduos como seres posicionados e marcados 

pelas relações intersubjetivas, hoje caracterizadas por modelos e valores baseados 

no narcisismo e no individualismo. Assim, de forma intensa e simbólica, evidenciam-

se as modificações ocorridas na nova configuração social, onde a competitividade e 
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a insegurança retiraram dos homens a capacidade de criar laços duradouros ou 

satisfatórios. 

Pela costura enviesada das experiências familiares às próprias descobertas, 

o narrador analisa o distanciamento entre os desejos interiores e a realidade exterior 

da família e revela os caminhos de construção da identidade dentro das relações 

humanas superficiais. A família é, então, retratada como espaço de conflitos onde as 

possibilidades de desenvolvimento ou de cerceamento do elemento humano são 

alimentadas e, nesse universo de perceptíveis desencontros, os adolescentes 

também compartilham as mesmas rupturas, dores e desencantos dos adultos, 

sofrendo muitas vezes mutilações no estado de ser pleno e feliz. 

Na materialidade desta narrativa Marília Arnaud, com uma linguagem bem 

articulada, ornada de metáforas e carregada de tensão descreve através do fluxo de 

consciência as necessidades interiores dos sujeitos fragmentados. Assim, num olhar 

profundo sobre as diversas mortes que acompanham o devir afetivo, o narrador 

registra o embrutecimento diário e mostra que a realização humana está 

intimamente relacionada a sua valorização como pessoa e consequentemente à 

vivência sensível da capacidade afetiva. 

No percurso da trama é possível notar a existência de identidades 

desbotadas tanto pela convivência agressiva quanto pela perda de sentido da 

própria existência, refletindo-se sujeitos em marcha para o caos, incompreendidos, 

angustiados, perplexos e extremamente solitários; estrangeiros tanto para si quanto 

para aqueles que o rodeiam. Neste sentido, a história narrada transborda de 

significações e nos faz questionar a verdade da existência tanto pela efemeridade 

que marca o nosso aprendizado, quanto pela eternidade de nossas carências. 

Esculpe-se, por conseguinte, nestas quatro narrativas aqui analisadas o 

perfil da afetividade no mundo pós-moderno de uma forma particular, enigmática e 

simbólica através de uma linguagem labiríntica e iluminadora, uma vez que seus 

personagens, impulsionados pela tensão, pela busca e pelo descontentamento 

estão sempre imersos na carência de si mesmos e consequentemente em luta 

contra a dissolução. Nelas Arnaud simula relações afetivas diversas para inquiri-las, 

desdobrá-las na representação do sujeito estilhaçado, não moldável em suas 

relações interpessoais, por isso mesmo à deriva nos caminhos de construção da 

própria identidade e nos obriga a seguir as trilhas dos desejos e carências do 

homem contemporâneo, derrubando os mitos de vivência afetiva plena nas relações 
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globalizadas, às quais se somam tanto as conquistas sociais relativas ao 

comportamento quanto as perdas e danos das relações afetivas. 

Numa articulação própria de fatos e personagens, suas narrativas exigem 

um modo diferenciado de leitura pela desconstrução de posturas ideológicas 

diversas e pela investigação dos símbolos que retratam a interioridade das 

personagens, imersas em relações fracassadas e com notável dificuldade de 

orientação frente ao drama vivenciado ou se perdendo nos papeis sociais 

assumidos. 

Desta forma, acreditamos que a breve análise aqui feita contribuiu para 

visualizar de forma concreta as representações da vivência afetiva dos sujeitos 

contemporâneos dentro de suas relações sociais e sua notável dificuldade de 

empreender relacionamentos privados satisfatórios. Os discursos acerca do afeto 

presentes nestas quatro narrativas confirmam-nos a ideia de que, embora o sujeito 

tenha pleno domínio do corpo e seus itinerários, alimenta-se de uma incompletude 

narcísica que o faz entrar em choque com o mundo exterior e com o outro com 

quem convive. O afeto é, portanto, o eixo norteador tanto do equilíbrio do indivíduo 

quanto de seus mais profundos conflitos com o outro, determinando a qualidade de 

suas relações com a realidade circundante. 

A representação da afetividade nestas narrativas a partir das vozes de suas 

personagens contém elementos simbólicos que permitem uma relação 

interdiscursiva enriquecedora sobre a identidade do sujeito contemporâneo em suas 

relações intersubjetivas. Logo, acreditamos que os objetivos propostos para esta 

pesquisa foram alcançados, assim como a nossa hipótese de que o exercício da 

subjetividade entre os gêneros envolve relações culturais de poder e pode ser muito 

bem representado na produção ficcional de autoria feminina no Estado da Paraíba. 

Ressaltamos também que este trabalho forneceu dados para a percepção 

da complexidade afetiva presente na obra de Marília Arnaud. Consequentemente, 

cremos na possibilidade de despertar naqueles que lidam com a literatura o 

interesse pela escrita desta autora singular em sua forma de representação da 

subjetividade do indivíduo contemporâneo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não tenho dúvida de que cresci nesses anos todos de escritura. Meu texto 
tornou-se mais denso, meus personagens, mais complexos, a linguagem, 
mais elaborada. Já falei, aqui mesmo ou em outra oportunidade, que esse é 
um processo natural quando se investe na carreira literária, quando o 
escritor se determina nesse sentido. Desde muito cedo, decidi que queria 
escrever. E escrever bem. Minha intenção é fazer isso de forma cada vez 
melhor. Não tome essa afirmação como arrogância. Reconheço minhas 
limitações. Sou uma eterna aprendiz, na vida e na criação literária. Tenho 
dó do escritor que se acomoda com a fama, com prêmios, com o 
reconhecimento dos leitores e da crítica, porque está morto e não sabe. 

(Marília Arnaud) 
 

A pesquisa ora realizada teve como objetivo geral analisar a obra "O livro 

dos Afetos" (2005), de Marília Arnaud, buscando investigar a representação da 

afetividade dos sujeitos pós-modernos e suas marcas de construção social através 

da análise das personagens, dos pressupostos do discurso literário e da 

(des)construção do discurso narrativo a partir dos comportamentos de emancipação 

feminina. Para situar a obra da referida autora, procedeu-se a uma investigação das 

principais tendências, temas e percursos da literatura contemporânea, bem como 

sobre o tema norteador da obra: as relações humanas na pós-modernidade; em 

seguida, iniciou-se uma busca de dados basilares da literatura de autoria feminina 

produzida na Paraíba para saber se havia estudos sobre a ficção escrita por 

mulheres no Estado, chegando-se a alguns nomes, correspondentes em sua maioria 

às primeiras professoras da Paraíba, cuja produção inclui artigos, poemas, alguns 

romances e textos da realidade da época; depois disto foi estabelecido contato com 

a escritora Marília Arnaud sobre suas criações, investigando-se em textos 

contemporâneos qual a opinião da crítica literária sobre o universo ficcional dessa 

escritora. Depois foi feita uma breve leitura das suas obras, incluindo a obra em 

estudo, O livro dos Afetos (2005), influências, universo de criação, crítica e recepção 

da autora. 

A partir da investigação dos contos "Girassois no inferno", "Açucena", "Nem 

as estrelas são para sempre" e "O homem que veio do sonho" pertencentes à obra 

mencionada, foi analisado o comportamento das personagens arnaudianas como 

sujeitos da pós-modernidade, tendo como foco a identidade social das personagens 

e os (des)caminhos da sua afetividade, encaminhando-se aos seus conflitos e 
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percepções de mundo. A atmosfera construída por esses contos é de total 

apreensão, pois temos personagens inquietantes que se desdobram a fim de 

sobreviver à presença ameaçadora do outro.  

Notamos que Arnaud diversifica suas propostas de criação, por isso para se 

entender uma mulher como "Açucena", independente, que se traduz no corpo e nas 

letras há de se empreender um esforço diferente da compreensão de uma Dalila, 

frágil e insegura, arrastada pela violência sexual; ou ainda estar no universo de 

Alícia, onde o prazer independe do outro. É totalmente diferente delas o conturbado 

mundo de Belmira, onde o amor se transmuta em ódio com a ruptura dos laços 

afetivos, despertando a fera que há dentro daquela sonhadora adolescente. O 

tormento vivenciado pelo casal de "Girassois no inferno" assume dimensões 

diferentes dos dramas vivenciados pelo casal de "A passageira" e de "Os dias 

revelados". A visão particular do universo doméstico assume carga dramática 

também diversa em "Nem as estrelas são para sempre" e em "A mulher do próximo". 

Por esse motivo, dentre os nove contos que compõem "O livro dos Afetos" (2005), 

foram escolhidos apenas os quatro aqui analisados. A razão da escolha prende-se 

ao fato de representarem pontos de vista diferentes sobre os dramas domésticos 

motivados pela deriva afetiva, pela construção identitária diversa e pela forma 

inovadora de abordagem da narrativa. 

Neste percurso perceberam-se características singulares na prosa de 

Arnaud, dentre elas o uso da metáfora sensível e de símbolos míticos na descrição 

do psicológico das personagens, o que permite a intertextualidade das narrativas 

com outras literaturas, resultando num melhor conhecimento e compreensão de 

quem são esses sujeitos, e como se constrói sua interioridade sob os múltiplos 

pontos de vista. Salienta-se a explosão da violência como reflexo da insaciedade 

interior e os (des) caminhos empreendidos pelo sujeito para vivenciar os afetos, 

elemento evidenciador de seus dramas e de sua relação com o espaço social. A 

morte surge como um elemento constante nos contos dessa obra não somente no 

sentido básico do termo, todavia abrangendo as diversas mortes que acompanham 

o cotidiano do homem contemporâneo. 

As representações femininas dentro dessa ficção de Marília Arnaud 

assumem diferentes perspectivas, indo do empoderamento feminino à submissão 

total, embora todas estejam marcadas pela necessidade de subjetivação e pela falsa 

segurança doméstica. Ao mesmo tempo em que encontramos a anônima esposa de 
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Eugênio, em "Os dias revelados", a expor suas necessidades interiores a partir do 

relato da malograda experiência extraconjugal e uma Ana Laura, de "A mulher do 

próximo" a viver intensamente um triângulo amoroso, decidindo desfazer-se do caso 

numa angustiosa expectativa de futuro, temos diversamente a mãe, evidenciada em 

"Nem as estrelas são para sempre" a sucumbir às decepções da vida a dois, 

entregando-se à depressão e à morte, ou a dona de casa de "Girassois no inferno" a 

fingir não ver o desgaste das relações conjugais para não perder o conforto de uma 

vida aparentemente estável. Os personagens masculinos por sua vez, apresentam-

se sempre deslocados ora pelo comportamento da mulher, ora pelo seu 

deslocamento sexual e afetivo. Assim como as mulheres, os homens estão sempre 

à procura de algo que lhes preencha o vazio da existência e ao mesmo tempo em 

que necessitam da percepção e reconhecimento do outro, também se colocam em 

combate pela preservação de si, afastando-se desse outro. 

A ficção de Marília Arnaud ressalta, portanto, não somente o sujeito mulher, 

emancipado e ao mesmo tempo preso às falsas seguranças cotidianas, mas 

também o sujeito humano, independente de raça, idade ou estado civil, em conflito 

consigo mesmo, ora em busca de fuga de uma realidade social ou individual 

opressora, ora arrastado pelos impulsos egoístas das relações mercantilistas, 

marcadas pela exacerbação do prazer e pela eliminação do outro. Tanto o corpo 

feminino quanto o masculino são traduzidos em sua obra pela linguagem do prazer, 

vivenciado na realidade concreta através da ruptura das barreiras entre o certo e o 

proibido, pela carga instintiva que marca o desequilíbrio ou pela imaginação que 

promove a mobilidade enraizada. O inquietante dos seus textos é que as relações 

afetivas são arrastadas pela alteridade humana e a constante insatisfação.  

No tratamento do tema dos afetos, Marília não toma partido ou impõe ao 

leitor um julgamento pré-concebido, mas lança-o num universo de identidades 

cindidas e de relações lanhadas pela necessidade que cada sujeito tem de se 

afirmar dentro dos espaços de constituição de identidade. Entender seus 

personagens requer de cada leitor a capacidade de se imaginar no lugar do outro ou 

de visualizar a expressão humana camuflada em símbolos, palavras e gestos. Para 

Arnaud "a criação é um processo doloroso, na medida em que demanda a total 

entrega do artista" e, quando indagada sobre a relação entre autor e criação, ela 

afirma que não há razões para se criar certo personagem a não ser a paixão. Por 
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isso ela coloca que não sabe o que busca "nas palavras, na invenção", mas "que 

simplesmente [foi] tomada pela literatura". 

Em cada conto do livro, o sujeito se desnuda não somente enquanto ser 

social, ligado ao outro e interagindo sócio-historicamente ao meio, mas também 

enquanto ser humano em busca das próprias realizações ou à procura de si mesmo, 

em estranhamentos e rupturas, em alienação ou retirada das insatisfatórias 

máscaras sociais. 

Os quatro contos do recorte são uma representação nítida da interioridade 

afetiva do sujeito contemporâneo. Neles Arnaud não receia evidenciar os desejos 

perturbadores da mulher casada e seu desejo de plenitude sexual, o amor 

desmedido e anulador, a transgressão do amor homossexual e o cotidiano 

doméstico permeado pelo narcisismo e pelo individualismo. Tudo isto explorado de 

uma forma metafórica e profunda sem desvencilhar-se da realidade objetiva. Cada 

personagem tem um modo próprio de construir e viver sua identidade social dentro 

de um espaço cotidiano perturbador, intenso e determinante do estado de ser. 

Os conflitos que os personagens empreendem tomam forma através da 

impossibilidade de vivenciar plenamente a sua afetividade e ser felizes. Há sempre 

um desencontro de mundo entre os envolvidos, por isso a relação afetiva se 

transforma numa experiência desgastante, embaraçosa, fluida e sufocante. No 

tratamento do tema afetividade, Arnaud enfatiza o conflito do estilo de vida 

contemporâneo com a liberdade dos prazeres do corpo, os novos padrões de 

conduta social com as grandes perdas: esmaecimento do afeto, solidão, carência, 

desintegração familiar. Também enfatiza a tensão existente entre as ideologias do 

Patriarcalismo internalizadas pela sociedade e a vivência livre da sexualidade e do 

prazer. 

A análise literária destes contos demonstrou de modo bastante denso as 

seguintes experiências conflituosas, fragmentadas, complicadas: a relação amorosa 

de aparências entre Arturo e sua esposa, o primeiro dividido entre o desejo de 

vivenciar sua homossexualidade e os papeis sociais assumidos, a segunda entre o 

conforto do lar e o anseio de viver plenamente sua condição de mulher; a gritante 

necessidade de afeto do garoto de "Nem as estrelas são para sempre" e a 

destruição da personagem-mãe que se entrega à depressão e à morte para fugir de 

um cotidiano onde não era percebida em sua individualidade nem recebia 

correspondência afetiva; a difícil construção social da escritora Açucena, vítima do 
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amor desmedido e homicida do parceiro e a angústia da adolescente Dalila diante 

de um contato físico imposto por um sujeito que, dominado pelas pulsões sexuais 

estabelece-se sobre a realidade da garota. 

Com base em todos esses elementos, podemos dizer a análise literária 

destes contos evidenciou as experiências conflituosas, fragmentadas e complicadas 

que traduzem identidades sociais diferentes e, consequentemente problemáticas 

afetivas diversificadas em que tensão e busca se misturam como elementos 

formadores da conduta social do indivíduo dentro das relações interpessoais da pós-

modernidade. Assim, podemos dizer que "O livro dos afetos" (2005) caracteriza-se 

como um registro pertinente acerca dos conflitos e paradoxos que marcam a 

afetividade no universo contemporâneo 

Observando-se que no espaço paraibano, a narrativa literária feminina ainda 

representa um elemento escasso e pouco explorado, confirmamos a importância 

desta pesquisa como subsídio ao conhecimento acadêmico na Paraíba, posto que 

enriquecerá o cânone literário no Estado, ampliará os estudos de literatura feminina, 

além de promover a divulgação da obra da escritora Marília Arnaud, cuja 

arquitetônica ficcional pode em seus inegáveis valores suscitar novas e variadas 

abordagens aos pesquisadores de diversas regiões do país. Dessa forma esse 

trabalho buscou investigar a representação da afetividade do sujeito contemporâneo 

dentro de suas relações sociais, averiguando os pressupostos dos discursos dos 

sujeitos da narrativa e o processo de construção de suas identidades. 

Esta pesquisa, centrada nos discursos da referida obra literária e nos 

ingredientes que a constituem, não busca exaurir todos os aspectos do objeto 

estético arnaudiano, mas apresentar a escritora ao público através de um olhar 

parcial, lançado ao objeto estético na tentativa de capturar suas características 

numa linguagem totalmente acessível à sensibilidade pública e ao mesmo tempo 

contribuir com o desenvolvimento dos estudos da literatura produzida por mulheres 

no Nordeste, especificamente na Paraíba. Aproveitamos para sugerir outras leituras 

dos contos desta ou de outras obras da referida escritora, bem como o exame do 

seu romance a fim de descobrir novas possibilidades de análise do narrador e outros 

personagens de sua ficção. 
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