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Dedico este trabalho a todos os que, de
alguma forma, me ajudaram a chegar até aqui



O sopro leve.  Você vê enxames de abelhas
transparentes  em revoadas  nos  laranjais  cobertos
de  flocos  brancos.  Flores  revividas.  Perfume  de
persistente  margem.  Na  boca  o  favo  de  mel.
Dourado  o  brilho  de  ventos  imemoriais.  As
badaladas  da  meia-noite  riscam  a  meia-lua  na
janela. Quatro cigarras estelares fazem o seu canto
noturno  no  meio  do  branco.  Chuva  morna  em
inundações  crescente.  Flores  vertiginosas  se
desenhando  nos  brancos.  Doze  vermelhos
transcendentais.  Quatro  abismos  iminentes.
Migrações  de  colmeias.  Você  vê  onde  termina  o
arco-íris e não vê. Os dois lados as duas metades os
dois semicírculos fundidos num círculo dissolvido.
Além  dos  dois  lados  o  ápice  estrelado  da
cordilheira.

Helena Parente Cunha, 
As Doze Cores do Vermelho



RESUMO

O romance As Doze Cores do Vermelho, publicado por Helena Parente Cunha, se traduz numa obra
policromática, tecida em três tempos e três vozes que se entrelaçam para vocalizar as experiências
de  sua  protagonista.  O presente  trabalho se  objetiva  numa análise  e,  para  tal,  se  orienta  pelos
direcionamentos fornecidos pela Crítica Literária Feminista, encarregada de delinear e investigar os
modos de representação e o papel da mulher na prática literária. Apresenta um breve panorama em
torno do conceito de sujeito, especificamente o sujeito pós-moderno, múltiplo e fragmentado, e dos
processos  de  fixação da identidade,  intimamente ligados à  configuração das  relações  de  poder.
Evidenciando como estes conceitos são construídos, especialmente no que toca à desigualdade em
torno dos papéis de gênero e ao respaldo à inferiorização feminina, abre-se então espaço para, a
partir das vivências e angústias das personagens, refleti-los e desconstruí-los.

Palavras-chave: As Doze Cores do Vermelho. Crítica Literária Feminista. Identidade. Papéis de
Gênero.



ABSTRACT

The novel  As Doze Cores do Vermelho, written by Helena Parente Cunha, translates itself into a
polychromatic piece, woven in three times and three voices that interlace themselves to vocalize the
experiences  of  its  main  character.  The  present  work  aims  an  analysis  and,  for  it,  utilizes  the
concepts provided by Feminist Literary Criticism, responsible for outlining and investigating the
means of representation and roles of women in literary practice. We present a brief overview on the
concept of subject, specifically the post-modern subject, multiple and fragmentary, and the identity
fixation procedures, deeply related to the settings of power relations. The demonstration of how
these  concepts  are  built,  especially  regarding  inequality  in  gender  roles  and  support  to  female
inferiority,  makes  room  to,  from  the  experiences  and  anxieties  of  the  characters,  reflect  and
deconstruct them.

Key words: As Doze Cores do Vermelho. Feminist Literary Criticism. Identity. Gender Roles.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo uma análise do romance  As Doze Cores do Vermelho,

publicado em 1988 pela escritora baiana Helena Parente Cunha. O romance, como explicitado pela

autora logo no início, antes do leitor “atravessar o arco-íris” para adentrar num texto policromático,

é uma “estória de simultaneidades”, que se desenvolve em três tempos e três vozes, numa narrativa

que se constrói em três colunas por capítulo (CUNHA, 2009, p. 13).

Desta maneira, em cada capítulo (ou módulo), nos deparamos com uma estória contada sob três

ângulos. A personagem principal, uma pintora não nomeada – assim como os demais personagens

do romance, designados a partir de determinadas características – se apresenta na primeira coluna

(ou ângulo 1) como um eu que remete-se ao passado: “ Eu tive muito medo. Por que eu não podia

passar para o lado de lá?” (Ibidem, p. 14). Na segunda coluna, apresenta-se uma voz que se dirige à

protagonista no presente por meio de um você: “Você não vai mais entrar para a escola de belas

artes. Você prometeu ao seu noivo que não vai mais pintar” (Ibidem, p. 15). Por fim, na terceira

coluna, a voz que narra alude à protagonista por meio de um ela, referindo-se às suas experiências

futuras:  “Ela sempre ouvirá as vozes ecoando em procedência e repetindo em primeiro lugar o

marido. [...] Ela terá uma geladeira vermelha na cozinha. Ela bordará um cachorrinho no vestido da

filha” (p. 15)

A singular obra de Parente Cunha nos fornece um texto rico para se levantar discussões acerca da

noção cultural de papéis generizados, tendo em vista a presença de uma protagonista narrando a si e

suas experiências ao passo que também está sendo narrada por uma voz igualmente feminina.

Deste modo, para nossa análise, nos orientaremos pelas direções que nos aponta a Crítica Literária

Feminista,  encarregada,  dentre  outras  preocupações,  de  delinear  e  problematizar  as  constantes

subjacentes ao modo de representação da mulher na literatura (ZOLIN, 2015, p. 362):

Trata-se de um modo de ler a literatura confessadamente empenhado, voltado para a desconstrução
do caráter discriminatório das ideologias de gênero, construídas, ao longo do tempo, pela cultura.
Ler, portanto, um texto literário tomando como instrumentos os conceitos operatórios fornecidos
pela  Crítica  Feminista  implica  investigar  o  modo  pelo  qual  tal  texto  está  marcado  por  tais
ideologias,  num  processo  de  desnudamento  que  visa  despertar  o  senso-crítico  e  promover
mudanças  de  mentalidades,  ou,  por  outro  lado,  divulgar  posturas  críticas  por  parte  dos(as)
escritores(as) em relação às convenções sociais que, historicamente, têm aprisionado a mulher e
tolhido seus movimentos. (Idem, 2005, p. 218)

É  possível  identificar  duas  formas  de  crítica  feminista.  A primeira,  a  que  Elaine  Showalter
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classifica como “leitura feminista ou crítica feminista” (1994, p. 26), é ideológica, refere-se à leitura

feminista  de  textos  tendo  em mente  as  imagens  e  estereótipos  da  mulher  na  prática  literária,

atentando-se a formas de representação, omissões e jogos de poder imbricados nos textos. Traz para

o  escrutínio  da  crítica  “nada menos  que  pressupostos  culturais  já  tão  enraizados  e  há  tanto  já

arraigados que, em sua maior parte,  a crítica já cessa em identificá-los como tal” (KOLODNY,

1980, p. 6).

O  caráter  revisionista  da  crítica  feminista  gradualmente  se  expande  e  assume  novos

direcionamentos,  e assim temos a  segunda forma, que passa a se ocupar  da literatura feita  por

mulheres. Showalter classifica o estudo da mulher como escritora como “ginocrítica”, dedicado à

construção de um discurso crítico centrado na mulher,  concentrando-se na história,  nos  estilos,

temas, gêneros e nas estruturas dos escritos de mulheres; na psicodinâmica da criatividade feminina;

na trajetória da carreira feminina individual ou coletiva; e na revolução e nas leis de uma tradição

literária de mulheres (SHOWALTER, 1994, p. 29). 

A ginocrítica  se  desenvolve  em  quatro  perspectivas  de  análise:  a  biológica,  a  linguística,  a

psicanalítica e a político-cultural. Tais perspectivas, embora emerjam da ênfase dada a determinados

aspectos, preterindo-se outros, convergem, não obstante, ao objetivo feminista de desconstruir as

noções culturais de papéis generizados e de dominação de um gênero sobre outro. Assim, a crítica

de enfoque biológico dá ênfase à  importância  do corpo como fonte de imaginação.  O enfoque

linguístico  encarrega-se  da  problemática  acerca  do  uso  prático  da  linguagem,  implicando-o  de

forma diferente a cada um dos sexos, e as possibilidades de uma linguagem inteiramente feminina.

A perspectiva psicanalítica, por sua vez, se ocupa da diferença na psique do autor e na relação do

gênero com o processo criativo. E, finalmente, o caráter político-cultural de análise caminha por

diversas direções, inclinando-se a adotar orientações marxistas, estabelecedoras da relação entre

classe social e gênero, como categoria de análise; tendendo a relacionar experiência e produção

literária; e analisando a produção literária levando em consideração o contexto histórico-cultural a

que se insere.

O mesmo impulso que a revolução cultural dos anos 1960 exerceu sobre movimento feminista e

seus estudos críticos pode também ser observado em relação à literatura de autoria feminina. Deste

modo, as parcas aparições de mulheres nos anos 1930 e 1940 na lista de escritores consagrados dão

lugar, nos anos 1970 e 1980, a uma explosão de publicações. Com o reconhecimento de nomes

como Cecília Meireles e Raquel de Queiroz na literatura brasileira, abrem-se então as portas para

outras escritoras, como Clarice Lispector, que significou uma ruptura na narrativa feminina. Suas

obras ensejam críticas pontuais aos valores patriarcais, trazendo visibilidade à repressão feminina

nas práticas sociais, numa espécie de consequência do processo de conscientização desencadeado

2



pelo feminismo (ZOLIN, 2005, p. 256). Em seu encalço, temos então nomes como Nélida Piñon,

Lígia  Fagundes Telles,  Adélia  Prado,  Lya Luft  e  a  própria  Helena Parente Cunha, apenas para

apresentarmos alguns nomes.

Trata-se  de  escritoras  que,  considerando-se  a  mudança  de  mentalidade  desencadeada  pelo

feminismo em relação à condição social da mulher, lançam mão de conceber narrativas vivenciadas

por  personagens  femininas  conscientes  do  estado  de  dependência  e  submissão  que  lhes  fora

reservado pela ideologia patriarcal. Essas escritoras, partindo de suas experiências pessoais e não

mais dos papeis sexuais atribuídos, se debruçam sobre questões a que bem lhes serve a experiência

feminina,  como sexualidade,  identidade,  poder político,  seu lugar social,  afirmação profissional,

além de outros temas especificamente femininos, como a maternidade, dentre outros.

Neste âmbito, a obra de Parente Cunha se revela, portanto, central. A angústia vivida por suas

personagens,  seus  conflitos  de  identidade,  o  constante  pensar  sobre  seu  lugar  na  sociedade,

constituem assim importante fonte de reflexão.
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UMA COMPOSIÇÃO EM CORES E FRAGMENTOS

A composição do romance de Helena Parente Cunha, como anteriormente aludido, se dá pelo

tecimento de tempos e vozes simultâneos, organizados num total de 48 módulos que se dividem em

três  colunas,  cada.  Estas  colunas,  ou  ângulos,  nos  revelam  as  vivências  e  experiências  da

protagonista sob três perspectivas: um eu que faz alusão ao passado, um você que dialoga com a

personagem no presente, e um ela que descreve os acontecimentos de seu futuro. Os ângulos, tal

qual estão dispostos, permitem tanto uma leitura linear quanto independente, sem que isso afete a

compreensão dos fatos narrados.

Ao mesmo tempo em que cada coluna se relaciona indissoluvelmente com o todo, possui
também vida própria e independente. Fragmentos e totalidade, instantâneos e fluxos de
vida. Existir é juntar pedaços que permanecem e coexistem em dimensão una e múltipla.
(CUNHA, 2009, p. 13)

 A fragmentação do romance, no entanto, não se limita somente à sua composição dada através de

módulos e ângulos. A organização frasal do texto por vezes não segue as normas de composição

previstas pela sintaxe, e é possível notar uma flagrante ausência de vírgulas no decorrer da leitura,

como podemos constatar nas seguintes citações: 

“Ela terá sua casa e o marido e as duas filhas. E vai procurar organizar os horários para as
obrigações domésticas. Limpeza cozinha compras atenção e dedicação para a família. Vai
querer. Esposa mãe dona-de-casa. Ordem organização ordenação.” (ADCV1, p. 15).

“Nós éramos filhas obedientes e desobedecíamos porque queríamos obedecer. Não e sim
anti-não contra-sim por que não sim? Dávamos nosso sim ao não e dizíamos sim e não.
Eu dizia não quando eu dizia sim mas eu tinha medo e tivesse.” (ADCV, p. 20)

Analogamente  à  sua  estrutura  organizacional,  a  narrativa  também sinaliza  a  fragmentação da

consciência da personagem, dividida entre dois universos marcadamente antagônicos e antitéticos.

Há o lado de cá, todo preenchido daquilo que se relaciona ao aprisionamento da vida ordinária. Este

lado traz consigo o marido,  as  filhas,  os empregos repetitivos,  seus medos e  receios,  os “ões”

repressores e os “inhos” maceradores, as vozes sujeitantes às normas e regras. O  lado de lá está

associado ao desconhecido, à criatividade e aos desejos. O universo do lado de lá corresponde à

liberdade almejada pela protagonista, é o mundo de suas imagens, das formas informes, e onde suas

cores  explodem com mais  fulgor.  É habitado pela  criação artística,  o  canto  noturno da cigarra

estelar, os favos de mel e flores de laranjeira e os céus vermelhos.

1 A partir daqui, as citações retiradas diretamente do romance As Doze Cores do Vermelho serão identificadas pela
sigla ADCV, seguida do número da página.
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As  cores  ocupam  espaço  significativo  na  narrativa,  tornando-a  um  texto  marcadamente

policromático.  Assinaladamente,  os personagens nunca são nomeados,  mas referidos a partir  de

características significativas, como que pincelados pelas mãos da protagonista pintora - em especial

as  amigas  de  infância,  designadas  a  partir  de  cores  que  as  identificam.  Há  a  amiga  loura,

representante absoluta do discurso patriarcal proferido pelas vozes que rondam o texto, retrato da

mulher obediente e “seguidora dos bons costumes”. “Vozes repetirão que o pudor é o maior encanto

da mulher. […] A voz da mulher loura abrangerá todas as vozes que se fecharão no desenho dos

círculos em asfixia de 360 graus” (ADCV, p.29). Há também amiga dos olhos verdes. Com seus

olhos de “hortelãs acesas”, é uma jornalista liberada, desquitada, porta de entrada das colegas às

experimentações e volta e meia prega as vantagens da liberdade. Não obstante, o completo oposto

da outra, como podemos notar no trecho a seguir, onde o discurso de ambas se intercala:

Você recebe a visita de suas amigas. Vozes e risos a cortina branca esvoaça na janela
aberta.  Chazinho bebidinha  docinho conversandozinhas.  A reportagem sobre as  mães
solteiras.  As fábulas de La Fontaine no original.  0 melhor método para evitar filhos.
Desacertos  conjugais.  Acertos  extraconjugais.  Concertos  conjugáveis.  Casadas.
Solteiráveis. A mãe de família é a rainha do lar. A mulher precisa ter muitas experiências
sexuais. Risinho. Risada de revoadas rasantes. […] Guaraná. Cuba Libre. […] A melhor
receita  de  vatapá.  O  tamanho  do  pau. (ADCV,  p.  41,  grifos  nossos,  para  melhor
evidenciação do discurso da personagem)

Neste ínterim, também é a amiga dos olhos verdes uma das figuras mais ativas em impulsionar a

protagonista a perseguir sua carreira de pintora.

A  amiga  negra,  apesar  de  vivenciar  a  exclusão  e  a  opressão  da  sociedade  discriminatória,

representa um dos apoios mais sólidos à protagonista e alcança a ascensão social na vida adulta:

“Ela será sempre amiga da mulher negra e lhe deverá muitos fazeres. Ela verá o percurso da amiga

negra que contém e abrange inclusões e dentro” (ADCV, p. 65). Por sua vez, há a amiga dos cabelos

cor de fogo, filha de prostituta, acompanhada por toda a vida pela discriminação que a priva dos

estudos, mas figura recorrente nos quadros da protagonista.

Ela nunca deixará de pintar os roxos sangrentos das prostitutas. Ela trará para a tela o frio
das ruas caminhadas pelos altos saltos em  barulhos  noturnos  de  alegrias
soturnamente. […] Ela dará quatro quadros à amiga dos cabelos cor de fogo quatro cores
quatro roxos quatro sangues. Ela continuará a ir à casa de porta e janela na rua das putas.
[…] Ela pintará o retrato da amiga dos cabelos cor de fogo. Uma mulher sombra no rosto
menos e doze estrelas no cabelo mais e quatro cigarras cegas na mão demais. (ADCV, p.
39)

Para além das amigas de infância, o marido da pintora é também por vezes expressado através de

cores, e no entanto sempre opacas como a personalidade descrita na narrativa. Seus ternos cinza,

pasta  preta,  dois  relógios  no  pulso,  são  descrições  decorrentes,  evocadoras  de  uma  imagem

extremamente  acinzentada,  excluída  da  policromia  narrativa.  Em  contrapartida,  também  se
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traduzem no completo oposto do namorado da adolescência, que, embora presente somente nos

ângulos remetentes ao passado, é figura constantemente evocada no decorrer de narrativa a partir

das memórias da protagonista, em imagens de extrema saudade e doçura que gotejam melífluas no

texto: 

O menino louro que tinha se mudado para a minha rua estudava no colégio militar. [...] O
quépi não escondia o imensurável dos fios de mel. Os cabelos louros do menino tinham
as  irradiações  do  mel  de flores  de  laranjeiras.  Enxames  pousavam na  tarde acesa  de
invisíveis tons. Ele me olhava perene. […] Ele sorriso vermelhos foi embora depressa. E
o rastro das cintilações além dos fios de mel. […] Eu tinha uma estrela vermelha na boca.
E tremia estremecida dividida em favos de mel. (ADCV, p. 52).

Na flor da boca o para sempre e ainda gosto do antigo mel de abelhas perenes. (ADCV, p.
25)

Cada vez mais remotos os remotos favos de mel nos vermelhos da aurora. (ADCV, p. 51)

Além da intensa policromia com que pinta seus personagens, a narrativa de Parente Cunha ainda

se constrói de forma extremamente poética, num arranjo evocador de sensações e de grande prazer

estético. Figuras de som e de linguagem são elementos mais que recorrentes no texto, de modo que

se torna bastante notável a presença de assonâncias - “[...] sujeição dominação discriminação ão e

ão” (ADCV, p. 99); “Espasmo contração desconexão ão e ões sua filha movimenta mas não acorda”

(ADCV, p. 105) -, aliterações: “Ordem ordenação ordenado tudo preparado. Você olha seu cavalete

fechado” (ADCV, p. 17) -, paronomásias: “Você se cansa de tomar conta da casa. Casada. Cansada.

Cansaço cósmico” (ADCV, p. 47) -, além de metonímias e tantas outras, de modo que podemos

classificá-la como uma prosa poética.

Para Fernando Paixão (2013),

em geral, a prosa poética costuma recorrer a figuras típicas da poesia, como a aliteração, a
metáfora, a elipse, a sonoridade das frases, etc. Contudo, o emprego desses elementos
subordina-se ao ritmo mais alongado do discurso, voltado para ser, afinal das contas, uma
boa prosa poética (p. 152)

Atentos à composição fragmentária da estrutura narrativa, é compreensível afirmar que o texto de

Parente  Cunha  nos  fornece  conjuntamente  acesso  à  visão  do  sujeito  pós-moderno,  múltiplo  e

fragmentado, em especial a identidade feminina na contemporaneidade, dotada da percepção de que

lhe falta unidade e coesão.

Stuart Hall (1997) ressalta ser este conceito demasiadamente complexo, pouco desenvolvido e

pouco compreendido, sendo ampla sua aplicação, embora nem tanto sua fixidez e o consenso que

gira em seu entorno. No entanto, no que toca à tese de que as identidades modernas estão entrando

em colapso, o autor nos aponta um argumento que se direciona à ideia de um diferente tipo de

mudança estrutural afetando e transformando as sociedades modernas. Desta maneira, as paisagens
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culturais de classe, etnia, raça, sexualidade, gênero e nacionalidade, antes indicativos sólidos do

posicionamento  do  indivíduo  na  sociedade,  tornam-se  fragmentadas,  incluindo-se  aí  nossas

identidades pessoais e nossas próprias noções de sujeito.

A noção unificada e imutável de sujeito, concebida pelo pensamento iluminista, nos revela as

posições bem definidas que homens e mulheres ocupavam na sociedade. As abordagens presentes

em  obras  literárias  mostram  representações  baseadas  numa  cultura  fundamentada  em  valores

essencialistas  em  que  a  biologia  se  define  como  fator  determinante,  criando  arquétipos  e

estereótipos que reduzem o feminino ao espaço doméstico (Ó, 2010). 

E, no entanto, o sujeito previamente percebido como uno está se tornando fragmentado, composto

não mais de uma unidade coesa, mas de várias identidades por vezes contraditórias. E assim, o

sujeito pós-moderno é concebido como portador de uma identidade não unificada em torno de um

eu coerente, definida historicamente (não biologicamente) e em constante mudança.

Desta forma, Hall nos demonstra que somos constantemente empurrados em diferentes direções

pelas diversas identidades contraditórias que nos habitam. “Existir é juntar pedaços que permanecem e

coexistem em dimensão una e múltipla”2.

Neste caminho, Tomaz Tadeu da Silva (2000) argumenta que

a identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é
homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer
que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um
ato  performativo.  A identidade  é  instável,  contraditória,  fragmentada,  inconsistente,
inacaba. A identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas
conexões com relações de poder (p. 96-97).

Para Silva, a disputa pela identidade se envolve num embate ainda mais amplo por outros recursos

da  sociedade.  A afirmação  da  identidade  e  a  enunciação  da  diferença  traduzem o  desejo  dos

diferentes  grupos  sociais,  assimetricamente  posicionados,  de  garantir  distinto  acesso  aos  bens

sociais,  sejam  estes  materiais  ou  simbólicos.  A identidade  e  a  diferença  estão  estreitamente

conectadas às relações de poder.

A fixação de uma identidade determinada como a norma implica numa das formas privilegiadas

de hierarquização das identidades e das diferenças, desde que a normalização se configura num dos

procedimentos nos quais são manifestadas as relações de poder. Normalizar significa selecionar de

forma arbitrária determinada identidade como o parâmetro às demais, o ponto de referência de sua

avaliação e hierarquização.

A teoria cultural e social pós-estruturalista tem se esforçado em descrever tanto os processos que

tentam  fixar  a  identidade  quanto  aqueles  que  impedem  sua  fixação.  Deste  modo,  embora

2 CUNHA, op. cit., p. 13
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aparentemente se baseiem em argumentos biológicos, as tentativas de fixação da identidade que

recorrem  à  natureza  não  são  menos  culturais.  Respaldar  a  inferiorização  das  mulheres  em

características naturais e biológicas, assim sendo, demonstra imposição de pressupostos culturais

sobre  uma  natureza  que,  em  si  mesma,  é  silenciosa,  nada  tem  a  dizer  a  respeito.  Assim,  as

interpretações biológicas em torno desta questão nada mais são que a imposição de uma matriz de

significação sobre uma matéria  que,  sem ela,  não tem qualquer  significado.  Portanto,  todos os

essencialismos são culturais, nascidos do movimento que caracteriza o processo de produção da

identidade e da diferença. 

O autor então nos indica que a teorização em torno da subversão das identidades – enfática em se

contrapor à ideia de essencializá-las - por vezes se utiliza de metáforas que envolvem a noção de

movimento. A título de exemplo, o hibridismo - intercurso entre diferentes nacionalidades, raças e

etnias  -  põe  em  xeque  a  concepção  de  identidades  puras,  fundamental  e  indissoluvelmente

divididas. Assim, “cruzar fronteiras” pode ser indicativo de livre movimento pelas demarcações que

limitam os territórios das diferentes identidades.

 Deste  modo,  o  movimento  entre  fronteiras  evidencia  a  instabilidade  das  identidades,  e  é  nas

próprias  linhas  de  demarcação que  esta  se  torna  mais  clara.  Neste  certame,  torna-se  pontual  a

teorização cultural sobre gênero e sexualidade. Ao chamar atenção para seu caráter construído e

artificial, essas teorias questionam as oposições binárias em que se baseiam os processos de fixação

das identidades.

Sobre o respaldo aos argumentos biológicos à instauração das relações de poder que ditam os

papéis sexuais, Tania Swain nos aponta que, enunciando a categoria diferença, regimentada no sexo

biológico, as mulheres são assim confinadas a seus hormônios e órgãos. A capacidade de procriação

as reduziu socialmente ao papel de mãe e de esposa.

Nos processos de diferenciação, a própria construção da diferença encontra-se como premissa

binária  do  sexo  biológico,  tomado  enquanto  sigla  definidora  do  humano,  reguladora  de  uma

identidade modelada pelo social. A diferença sexual per se não é positiva ou negativa, mas se torna

política quando baliza de desigualdade, instaurada a partir de um dado “natural”, o que encobre os

mecanismos de poder de sua construção. Se a diferença pode ser filosófica ou biológica em seu

ponto de partida, torna-se forma de poder político ao estabelecer a desigualdade (e consequente

inferiorização).

Em resumo, seu argumento é que

o sexo é uma construção social que o cria estabelecendo sua importância sobre os papéis
generizados,  fixados  em  torno  de  um  valor  máximo  que  naturaliza  as  relações
heterossexuais: a reprodução. A noção de “maternidade” se enxerta sobre o materno com

8



uma  ampla  significação  que  compõe  a  imagem,  as  funções,  os  deveres  e  ao  mesmo
tempo,  os  desejos,  as  pulsões,  os  sentimentos  de  uma  “verdadeira  mulher”,  ou  seja,
dobrando os modos de subjetivação das mulheres na direção de um destino biológico.
Compreende-se  melhor  assim  os  quadros  de  submissão  de  mulheres  às  violências
individuais e sociais, materiais e simbólicas, pois nem todas encontram, em seu processo
de subjetivação, as forças e os auxílios necessários à resistência (p. 16, grifos da autora).

Para a protagonista, apesar do desejo de casa, família e filhos (conjunto ao desejo do estudo das

belas-artes e da carreira de pintora: “Me casava e estudava. Ou casa ou estuda por quê?”, ADCV, p.

88), a maternidade não se revela somente um processo enclausurador, como também limitado e

repetitivo.  Assemelha-se  aos  empregos  que  consegue  para  ajudar  no  orçamento  doméstico:

concretos, estáveis e exatos, limitadores de sua criatividade. 

A maternidade  mina  seu  impulso  artístico,  pintando-se  em cavaletes  nunca  acariciados  pelas

cerdas  dos  pincéis.  As  tarefas  envolvidas  nessa  rotina  demonstram-se  massacrantes  em  sua

monocromia e pequenez, numa mesmice pasmaceira e angustiante. Em determinados momentos da

narrativa, nota-se o uso recorrente de diminutivos em seguimentos de sintagmas que parecem se

empilhar em sufocantes sequências sem pausas respiratórias, como o acúmulo dos afazeres e das

obrigações domésticas.

Ela  terá  alegrias  e  tristezas  com as  duas  filhas.  […] Ela  fará  repentinas  tranças  nos
cabelos das meninas. E recomeçará vestidos e lavará calcinhas. Ela levará as filhas à
pracinha à escola aos aniversários. Praia cinema circo jardim zoológico. […] Ela fará
festinha  e  vai  cantar  parabéns  e  vai  acender  velinhas  e  vai  cortar  o  bolinho  todo
confeitado e vai distribuir as bolinhas de soprar penduradas na sala. Vozes gritos xixi
mais um copo de guaraná. Ela conversará com as outras mães sobre receitas de doces e
pontos  de  tricô.  Ela  sem  tempo  de  pintar  seus  quadros  […].  Quando  as  meninas
crescerem mais ela ficará mais livre. De noite ela olhará perene o sono das filhas e beijará
os rostos pequenos em urgência de ilha. Ela guardará seus doze pincéis com um suspiro e
um rápido tremor de mão (ADCV, p. 17).  

Na discussão que gira em torno dos essencialismos, a maternidade estabelece um contexto em que

a identidade se fundamenta em características biológicas, uma vez que, em razão de seus corpos

estarem condicionados  à  reprodução,  o  espaço  doméstico  –  e  mais  todos  os  aspectos  que  lhe

concernem – está então reservado à mulher. O que nos leva ao imaginário comum de que, sendo a

capacidade procriadora um traço natural e biológico, influi também na identidade do sujeito. Ser

mãe é uma função essencial,  independentemente de todos os demais  aspectos que constroem a

identidade. Faz parte do  script básico feminino (SCHMIDT, 1999, apud ZOLIN, 2009, p. 108).

Dessa maneira, encontra-se entranhada no senso comum a ideia romântica que gira em torno da

maternidade, sagrada e tão repleta de amor incondicional, ternura e devoção. Estendido de maneira

irrestrita a todas as mulheres, o amor de mãe torna-se, assim, fruto da natureza feminina.

Atualmente, ainda é uma ideia de ostensiva força que uma mulher possa ser somente percebida

como tal quando age de acordo com sua capacidade de gerar filhos, com seu destino biológico.
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Rejeitar a experiência, não abraçá-la com todos os tintes do ideal de amor materno, ou recusar tal

destino,  as  tornam criaturas  incompletas,  alvos  de  inúmeros  estigmas  –  sociais  e  psicológicos.

Como afirma Swain,

O processo de  subjetivação,  a  construção  de si,  nos  permitem adentrar  as  formas  de
sujeição coercitivas no social e nas próprias práticas de si em termos de autoimagem,
autorrepresentação, percepção de si e de outrem. Com efeito, o processo de subjetivação
das mulheres é flexionado por um dispositivo amoroso, composto de traços enunciados
enquanto femininos, valores morais específicos: o dom de si, a abnegação, o cuidado de
outrem, o amor, a realização amorosa como coroamento de uma existência. O processo de
subjetivação, portanto, não se faz em busca de si, mas do outro, em um quadro histórico,
que lhe dá significação. 

Neste  sentido,  as  repetições  das  vozes  que  rondam o texto  nada  mais  são  que as  constantes

iterações  e  imposições  dos  pressupostos  culturais  que  pregam a  partilha  binária  dos  papéis  de

gênero, assentada sobre a divisão do trabalho e do espaço, em função do sexo.

Vozes rangiam que a mulher tem que colocar em primeiro lugar o lar. […] Família marido
filhos casa eu tinha que me preparar. […] Vozes se quebravam em suadas ruminações. A
esposa deve se dedicar e servir (ADCV, p. 60).

Ela vai querer repetir para a filha o que ouviu de tantas vozes antes de antes e depois de
depois (ADCV, p. 63)

Ela  pensará  nas  vozes  que  diziam  o  marido  é  o  chefe  da  família  e  a  esposa  é  a
companheira dócil e pudica (ADCV, p. 93).

No  que  toca  à  identidade  da  protagonista,  retomamos  a  alusão  anterior  à  sua  consciência

fragmentada, pendendo entre dois universos, em trânsito entre a conformidade e a liberdade. Essa

delirante oscilação beira à angústia catastrófica quando se torna fisicamente presente, ao alcance de

suas mãos, na figura de suas duas filhas: “Bifurcação. […] O lado de cá e o lado de lá estão aqui ao

alcance de sua mão. Você abraça suas filhas e sente medo” (CUNHA, 2009, p. 45).

Feito “ruptura e nó”, quando crescem o bastante para sinalizar personalidades próprias, suas duas

filhas  caracterizam os  dois  universos  em que a  protagonista  pousa seus  pés.  A mais  nova é  a

essência do aprisionamento do  lado de cá.  “Sedimento de eclipse em retrocesso”,  abraça-se ao

boneco do personagem favorito dos filmes de Walt Disney e agarra-se ao colo da mãe, encolhida em

sua  voz  pequenininha.  Para  sempre  dependente,  para  sempre  desistente,  para  sempre  presa  à

infância.  Em  “recuado  despetalar”,  seu  destino  se  traduz  numa  representação  exagerada  das

consequências relativas a uma extrema e tóxica conformidade.

Paralelamente, sua filha mais velha substancia os desejos, transgressões e roturas característicos

ao  lado de  lá.  Adornada em seus  colares  e  pulseiras  de contas,  bradando entremeadamente  às

risadas de vidros partidos suas ânsias de liberação e a completa ausência do mesmíssimo medo que
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restringe a protagonista, reage em absoluta rejeição às iterações de vozes que permeiam o texto e

que tentam se fazer repetidas pela mãe. Em “livremente florescer”, tão magnificamente oposta à

irmã, evidencia os resultados prementes da suspensão dos limites e do excesso de liberdade.

No fim, sua incapacidade de viver plenamente em apenas um dos lados ou de estabelecer um

equilíbrio entre universos tão divergentes resulta não somente em sua própria ruína, mas na de suas

filhas, uma vez que às três o destino reserva desfechos infelizes.

Ela pensará sempre nas filhas. [...] Uma nunca saberá o caber das mãos. A outra saberá
sempre a dimensão além do âmbito dos pés. Uma só vai querer não querer. A outra será
querer de mais querendo. Ela perscrutando novas violetas e antigas amoras. As meninas
abrindo e fechando as portas. A filha menor no medo de sair sozinha dormindo abraçada
ao bambi de feltro verde. A filha maior dizendo que não vai se casar porque é bom ter
muitos  namorados  e  gostar  de  todos  e  é  bom trepar  cada  noite  com um.  A vozinha
pequenininha e o riso de vidros partidos. Bifurcação. O lado de lá e o lado de cá em
dilaceramento e ferida. As meninas serão as meninas e ela se existirá sendo aquém e além
um sopro e um choro.  Seu sangue nas veias das meninas.  Parcelas  e pedaços dois e
muitas (p. 87). 

A mais nova, vítima de uma intensa neurose e finalmente internada numa clínica, em seu cadente

processo de alheamento, passa a não mais reconhecer a mãe, mesmo quando a tem diante de si. A

mais velha, por sua vez, desde a tenra idade perpassa um crescendo de incidentes, que termina em

seu envolvimento com drogas.

A protagonista, numa explosão de agonia, lança-se para uma morte com sabor de libertação, doce

como um favo de mel na boca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao apresentar  um breve  panorama acerca  da  ideia  da  fragmentação do sujeito  pós-moderno,

posteriormente  associada  à  ideia  de  uma  identidade  igualmente  inconsistente  e  fragmentada  e,

portanto,  impossível  de  ser  fundamental  e  definitivamente  assentada  e  fixada,  mas  ainda

estritamente  relacionada  às  relações  de  poder,  espera-se  com  este  trabalho  despertar  atenção

justamente a esta persistência. Refletir sobre a construção e tentativa de firmar certos ideários que

giram em torno destes conceitos,  a característica artificializante de sua rigidez e o consequente

ambiente opressor que se instala, possibilita abrir espaço para sua desconstrução – isto é, é possível

submetê-los a um novo olhar e um novo funcionamento. 

Vale ressaltar que a rigidez dos papéis generizados atribuídos às personagens do romance não se

faz  tóxica  e  angustiante  somente  a  suas  personagens  femininas.  Um exemplo  é  o mesmíssimo

marido da protagonista, que se vê preso a uma implacável espiral de recuos. Suas obrigações como

o chefe da família, relegado à posição de provedor e figura patente no âmbito familiar, o tornam um

homem amesquinhado e desconexo com sua própria existência. Neste ponto, não é estranho dizer

que  seu  fracasso  é  diretamente  inverso  ao  sucesso  do  marido  da  mulher  loura,  com quem a

protagonista vive um romance. Em seus reflexos de coral, o marido da mulher loura sucedeu em

tudo que o opaco marido da pintora malogrou, desde a carreira como arquiteto a questões ainda

mais subjetivas, como alcançar a percepção da arte de sua esposa ou cativar seu afeto.

Um caso ainda mais extremo é o do namorado da juventude. Filho de família militar, e no entanto

absolutamente em falta da aspereza e brutalidade associadas à carreira, almejava um futuro como

pintor. Deste modo, não nos é difícil imaginar os conflitos fomentados por essa escolha. Conflitos

estes que acarretam o suicídio como culminância.

A morte  da  protagonista,  por  sua  vez,  representa  uma  resolução  para  o  conflito,  mas  não

necessariamente se traduz no desfecho ideal, quando não realmente traz uma solução. E qual seria a

solução ideal?

A questão não se encerra aqui, e esperamos que o trabalho que aqui se apresenta seja provocador

neste sentido.
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