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Hoje que seja esta ou aquela, 
Pouco me importa. 

Quero apenas parecer bela, 
Pois, seja qual for, estou morta. 

Já fui loura, já fui morena, 
Já fui Margarida e Beatriz. 
Já fui Maria e Madalena. 

Só não pude ser como quis. 
Que mal faz, esta cor fingida 

do meu cabelo, e do meu rosto, 
se tudo é tinta: o mundo, a vida, 
O contentamento, o desgosto? 

por fora, serei como queira 
a moda, que me vai matando. 
Que me levem pele e caveira 

ao nada, não me importa quando. 
Mas quem viu, tão dilacerados, 

olhos, braços e sonhos seus 
e morreu pelos seus pecados, 

falará com Deus. 
Falará, coberta de luzes, 

do alto penteado ao rubro artelho. 
Por que uns expiram sobre cruzes, 

outros, buscando-se no espelho. 
 

Flor de poemas, Editora Record, 1998 – Rio de Janeiro, Brasil 

 
 
 
 
 
 
 



 
R E S U M O 

 
 
 

 

            O presente estudo realizou-se a partir da investigação da relação entre a criação 

literária e a realidade da época de produção do romance Mulher no espelho, obra da escritora 

baiana, contemporânea, Helena Parente Cunha. O móvel da pesquisa foi olhar a mulher 

protagonista do discurso ficcional daquele romance,  em consonância à mulher do  cotidiano 

real. Neste ponto, pretendemos elucidar os procedimentos teórico-literários que a autora teria 

empregado para configurar o perfil feminino de sua protagonista, a partir da matéria prima do 

contexto histórico social real, além de nos prolongar na observação quanto ao compromisso 

de Helena Parente Cunha com a condição humana em relação às desigualdades de gêneros. O 

interesse em surpreendermos no texto ficcional a mulher de seu tempo realizou-se mediante a 

observação da estruturação da obra, visando a alguns aspectos sociais mediatizados na 

organização interna do romance em foco. Ao determo-nos na relação autor/obra/realidade, 

sem a ingenuidade de um mero espelhamento do real na obra de arte literária, propusemo-nos 

à investigação não da correspondência com pessoas vivas,  mas como o real serviu de matéria  

para o complexo narrativo da ficção.  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A B S T R A C T 

 

 

                       The present study had its origin with the investigation of the relationship 

between the literary creation and the reality of the time when the novel "Mulher no Espelho" 

was produced, written by a comtemporary writer from Bahia called Helena Parente Cunha. 

The moving force of the research was to look at the female protagonist of the fictional 

discourse from that novel, in agreement to the woman in the real daily life. At this point we 

intend to elucidate the literary-theoretical procedures which the author might have applied to 

shape her protagonist's female profile, starting from the raw material of the real social 

historical context, besides prolonging us at the observation related to Helena Parente Cunha's 

compromise to the human condition in relation to the gender disparities. The interest in 

surprising in the fictional text the woman of her time took effect by means of the observation 

of the literary composition, taking aim some social aspects mediated in the internal organiza 

tion of the novel in focus. Detaining in the relationship author/literary writing/reality, without 

the naiveness of a mere mirroring of the real in the literary composition, we proposed 

ourselves to the investigation, not to the corrspondence with people who are alive, but how 

the real served as subject to the fiction narrating complex. 
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No tempo em que a maçã foi inventada 

Antes da pólvora, da roda e do jornal 
A mulher passou a ser culpada 

Pelos deslizes do pecado original. 
Guardiã de todas as virtudes 

Santas e megeras, pecadoras e donzelas 
Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood 

São irmãs por que a Mãe Natureza fez todas tão belas, tão belas... 
Oh! Mãe, Oh! Mãe, nossa Mãe, ! 

Nossa Mãe abre teu colo generoso 
Parir, gerar, criar e provar nosso destino valoroso 

São donas de casa, professoras, bailarinas, 
Moças operárias, prostitutas, meninas 

Lá do breu das brumas 
Vem chegando a bandeira 

Saúda o povo e pede passagem 
A mulher brasileira.  
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I  N  T  R  O  D  U  Ç  Ã  O  
 
 
 
 
 

  Ao penetrarmos no universo ficcional de Mulher no espelho (CUNHA, 

Helena Parente, 1983), romance tomado para o presente estudo, sentimo-nos viajar nas 

inquietudes femininas levantadas no contexto socio-político a partir dos anos sessenta, 

período em que o Movimento Feminista surgiu como movimento político. Sem o medo de 

serem chamadas de machonas, as mulheres, em um número maior aderiram àquelas 

discussões e reivindicações feministas, rompendo barreiras do preconceito, não somente 

sexual, mas socio-político, e procuraram assumir seus papéis de sujeito na sociedade. 

                   Os anos oitenta registraram uma proliferação de movimentos de mulheres, 

feministas, ou não. Os papéis de esposa e mãe foram essencialmente debatidos naquele 

período. A bandeira do Movimento Feminista, “o privado é político” ecoou nas cabeças 

femininas, gerando opiniões de grande parte da sociedade brasileira, ora acenando com 

adesões àqueles princípios, ora com censuras e críticas pejorativas. O Movimento Feminista, 

não obstante suas falhas, excessos, radicalismos, conseguiu trazer à tona discussões de temas, 

aparentemente indiscutíveis até aquele momento; fragmentou estruturas de alicerces 

seculares, como a família, o trabalho, a Igreja, e a sexualidade. Questões como igualdade na 

divisão de trabalhos domésticos e cuidados com os filhos ruíram  os pilares mestres da relação 

familiar. A mulher passou a ver-se como indivíduo que poderia decidir a sua própria  História 

e procurou, em meio a este contexto dissonante, levar a público suas insatisfações e 

exigências. Fez valer o seu direito de fragmentar-se para compor-se inteira. Em sua escala de 

valor, colocou-se em primeiro lugar, com direito ao exercício de uma profissão que lhe 

aprouvesse e também direito à voz. Embora, uma parcela dos espectadores dessa atmosfera 

político-social tenha acreditado, e talvez até hoje perdure esse equívoco, que a luta das 



mulheres era apenas por uma liberação sexual, e pelo desejo de confrontarem-se com os 

homens, tomando-lhes o lugar na sociedade, aquela briga fremia muito mais alto e por 

posições bem mais amplas.    

         Ao final da leitura de Mulher no espelho (CUNHA, Helena Parente, 1983), 

saímos do transe no qual adentramos e nos questionamos sobre a intenção de sua autora ter ou 

não pretendido metaforizar esse universo feminino convulsionado na caracterização de sua 

protagonista. Terá essa ficcionista pintado seu mundo feminino imaginário com as tintas de 

seu  real imediato, projetando a possibilidade de o seu leitor refletir-se no reflexo de seu 

espelho ficcional? 

            Nessas linhas de conjeturas sobre Mulher no espelho, emergiu a presente 

pesquisa, levando-nos à investigação da relação da obra de arte com a sociedade na qual essa 

foi criada. Partindo, pois, desse ponto, buscamos elucidar os meandros da configuração do 

perfil feminino naquele romance tecido por Helena Parente Cunha. Considerando a influência 

que o contexto social pode exercer sobre a  criação romanesca de um autor, procuramos 

extrair, mediante nossa leitura crítica daquele romance, as marcas do cenário social 

emergentes na voz feminina ficcional,  e os artifícios empregados pela autora para mediatizar 

o real histórico, além de destacarmos o comprometimento de sua autora com a condição 

humana quanto às desigualdades sociais vivenciadas por aquela(e)s nem sempre reconhecidos 

em sua dignidade pessoal. 

             De acordo com Käte Hamburger, (1975), “ a  tensão conceitual ‘criação 

literária e realidade’ estabelece a exigência de definição mais clara do que habitualmente é  

veiculado na Literatura. A noção de realidade sugere uma certa imprecisão, sendo passível de 

críticas que a acuse de “ um realismo ingênuo ultrapassado”. Dessa forma, exige-se  que 

delimitemos o sentido do termo realidade. Este, 

“ aparece exclusivamente em seu sentido de confronto, ou seja, em sua 
relação com a ficção que é o que aqui nos interessa e não como objeto e 
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problema da Teoria do Conhecimento e, consequentemente, não sob o ponto 
de vista do realismo ingênuo. Ele significa,[...] nada mais do que a realidade 
da vida humana (a da natureza, da história, do espírito) em confronto com o 
que experimentamos como ‘conteúdo’ das obras literárias, o modo de ser da 
vida, em contraposição àquele criado e representado pela Literatura. E não 
parece fora de propósito afirmar que é justamente na definição exata desta 
diferença que o fenômeno da realidade sobressai, de modo particularmente 
nítido e rico, para além de toda definição teórico-científica. [...] a criação 
literária é coisa diferente da realidade, mas também significa o aparentemente 
contrário, ou seja, que a realidade é o material da criação literária. Pois é 
apenas aparente esta contradição, já que a ficção só é de espécie diversa da 
realidade porque esta é o material daquela.(HAMBURGER, 1975, p.1-2).         
 
 

            Esses conceitos de criação literária e realidade  só dizem respeito à literatura 

narrativa e à dramática, não abrangem, portanto, o gênero lírico. Nesse sentido, o lírico não 

dispõe de material demonstrativo para a tensão existente entre aqueles conceitos. A causa da 

polêmica gerada por  este fato subjaz na imprecisão dos sentidos dos termos  ficção e 

realidade  na relação proposta aqui. Para isentarmos a noção de ficção de possíveis equívocos, 

faz-se necessário a busca de clareza da noção de realidade no estabelecimento da relação 

ficção e realidade.  

            Para tornar claro a compreensão dos conceitos ficção e realidade reportemo-nos 

às idéias de Aristóteles no tocante à mimesis. Tendo tratado em sua Poética apenas da epopéia 

e do drama, a lírica foi considerada como sendo de domínio da Música. Aristóteles vai referir-

se ao ditirambo – poesia cantada – atribuindo  este estilo ao universo da poiesis. Segundo esse 

filósofo, poiesis e mimesis têm o mesmo significado; mimesis está mais para representação, 

fazer, do que para imitação, “ o peso do termo mimesis não deve estar na imitatio, imitação, 

matriz de sentido nele contido, mas que este último penetra no conceito de ‘ mimese’ somente 

na medida em que a realidade humana fornece o material para a ficção que  descreve e ‘faz’ 

os personagens, essencialmente, portanto, para a poesia dramática e épica, cuja análise 

constitui, igualmente, o conteúdo da poética de Aristóteles”  (HAMBURGER, 1975, p.4). 

Nesse sentido, colocamo-nos na busca por elucidarmos não a imitação direta da realidade 

articulada por Helena Parente Cunha em seu romance Mulher no espelho, mas propomo-nos  
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delinear  os artifícios literários empregados por aquela autora para manejar os traços da 

realidade em sua  representação artístico-feminina. 

  Embora o conceito de mimesis abrigue a tensão conceitual criação literária e 

realidade, esta não foi abordada por Aristóteles. Não obstante este fato, ainda assim esses 

conceitos tiveram suas raízes relacionadas à definição aristotélica da criação literária, 

restringindo-a  aos gêneros miméticos.  

                     Em seguida a essas considerações, Hamburger (1975) reitera a importância do 

material lingüístico da obra de arte literária como elemento decisivo para tornar claro o 

conceito de realidade e ficção, colocando-nos que 

 

A diferença entre a linguagem da criação literária e a linguagem da realidade 
somente pode ser percebida quando for examinada não somente a linguagem, 
as sentenças em si, mas o que há por detrás e debaixo dela. Somente a 
estrutura que então surgirá pode denunciar de que maneira a ficção se 
distingue da realidade. È somente aí que se estabelece então a tensão  
conceitual criação literária e realidade em seu sentido total, referindo-se não 
somente aos gêneros miméticos, mas compreendendo também o lírico, de 
modo a se iluminarem e delinearem mutuamente tanto a fenomenologia da 
criação literária quanto a da realidade( HAMBURGER, 1975, p.13).  

 

                         Detivemo-nos no universo ficcional de Helena Parente Cunha, inicialmente 

pela paixão que alimentamos por seu romance Mulher no espelho; vimos nessa leitura uma 

provocação para tecermos uma retrospectiva no cenário socio-político para o qual essa ficção 

indubitavelmente nos volta os olhos para a investigação acerca de um sujeito feminino 

historicamente situado e marcado pela diferença de gênero, raça e classe. Em seguida, por 

comungarmos com a afirmativa de Assis Brasil, exposta em prefácio ao livro de  contos 

Claras manhãs de Barra Clara (CUNHA, 2002) “ A escritora baiana (Salvador)  Helena 

Parente Cunha, de carreira literária das mais importantes na série da literatura brasileira...” . 

Reiterando o valor literário dessa baiana que nos instiga do ponto de vista literário a tantas 

releituras do social e do psicanalítico, Silviano Santiago em prefácio de As doze cores do 
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vermelho (CUNHA, 1988) nos fala “ Mulher no espelho foi traduzido para o alemão [ Ich 

und die Frau die mich schreibt, 1986  ]e o inglês (Estado Unidos) [ Woman between 

mirrors, 1989 ]e vários contos de sua autoria integram antologias na Alemanha Federal e na 

Alemanha Oriental. Narradora anti-convencional, aprofunda os conflitos do ser humano em 

busca de si mesmo e questiona a condição da mulher num discurso sintético, penetrado de 

lirismo.”   

                       Investigar na obra de Helena Parente Cunha a  relação autor/obra/realidade não  

macula sua integridade literária, ficcional, visto que já dissemos anteriormente, não 

pretendermos um forçoso espelhamento do real, mas sim uma leitura crítica em torno da 

representação feminina em níveis discursivo-literários. Parecendo interagir com o leitor que 

assim pretenda debruçar-se sobre o seu texto, a própria Helena Parente confessa “Ao contrário 

dos poemas, quase todos os meus contos e os dois romances tratam da representação ficcional 

da minha vivência na ordem falocrática, marcada a ferro e fogo em mim e em tantas mulheres 

pela opressão asfixiante da distinção hierarquizante dos gêneros.( CUNHA apud REISNER, 

Gerhild, Mulheres e Literatura, vol.3,1999) . 
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CAPÍTULO 1 

________________________________________________________________ 
 
 
 

O ROMANCE BRASILEIRO NO SÉCULO XX: ANOS 80 
 
 
 
 
1.1.  Descentralização do sujeito contemporâneo 

 
 
 

           A concepção do sujeito moderno sofreu um deslocamento na estrutura social, 

fruto de rupturas provocadas por avanços na teoria social e ciências humanas, durante a 

segunda metade do século XX, deixando como resultado “ o descentramento final do sujeito 

cartesiano”. ( HALL, Stuart, 2003, p. 34) 

           As idéias marxistas representam a primeira razão dessa descentração. Ainda 

que os estudos de Marx  datem do século XIX, a década de sessenta do século seguinte 

documentou reinterpretações de seu pensamento. Uma das novas abordagens dos estudos 

marxistas centra-se na idéia de que “ homens fazem a história, mas apenas sob as condições 

que lhes são dadas”. ( MARX apud  HALL,2003, p. 34)  

           De acordo com Hall (2003, p. 34), essas novas leituras marxistas tiveram por 

base o princípio de que “ os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os ‘autores’ ou os 

agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas 

criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de cultura 

que lhes foram fornecidos por gerações anteriores”. Althusser (Apud HALL, 2003, p. 35) 

considerou que Marx, ao privilegiar as relações sociais em seu sistema teórico, deslocou duas 

noções fundamentais referentes à filosofia moderna: a existência de uma essência universal do 

homem, e a idéia de que essa essência é atributo de cada indivíduo singular. 
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 Os estudos sobre o inconsciente realizados por Freud representam a segunda 

causa do descentramento do sujeito no pensamento ocidental observado no século XX. A 

concepção freudiana acerca de que nossa sexualidade, nossas identidades, assim como a 

estrutura de nossos desejos origina-se em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, 

agindo conforme uma lógica distinta daquela da Razão, derrubou a noção do sujeito 

cognoscente e racional que resguardava uma identidade estável e homogênea. Jacques Lacan 

refazendo o caminho teórico de Freud, admite que a imagem do eu como inteiro e unificado é 

adquirida pela criança através de um processo gradual. Esta imagem não é gerada no interior 

da criança, e sim construída em relação aos outros, sobretudo “ nas complexas negociações 

psíquicas inconscientes, na primeira infância, entre a criança e as poderosas fantasias que ela 

tem de suas figuras paternas e maternas” ( LACAN apud HALL, 2003, p. 37).   

           Acompanhando ainda a leitura de Hall acerca do descentramento do sujeito, 

revemos que Lacan denomina “fase do espelho” ao período em que a criança ainda não se 

encontra coordenada e não carregando consigo nenhuma auto-imagem enquanto uma pessoa 

“inteira”, “ se vê ou se ‘imagina’ a si própria refletida – seja literalmente, no espelho, seja 

figurativamente, no ‘espelho’ do olhar do outro – como uma ‘pessoa inteira’ “ ( LACAN  

apud  HALL, 2003, p. 37). 

        Segundo Lacan, a constituição do eu através do “ olhar” do Outro gera os 

primeiros contatos da criança com os sistemas simbólicos exteriores a ela mesma e representa 

a sua iniciação nos diversos sistemas de representação simbólica, tais como a língua, a cultura 

e a diferença sexual. Desse modo: 

 

a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos     inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento [...] A identidade surge não tanto da plenitude da 
identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através 
das quais nos imaginamos ser vistos  por outros  ( LACAN apud HALL, 2003, 
p. 38-39,  grifo do autor).   
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            Ainda que as teorias freudianas e lacanianas tenham sido questionadas, Hall 

reitera a importância destas para o pensamento moderno. 

  Os estudos da lingüística estrutural articulados por Ferdinand Saussure são a 

terceira razão para o descentramento do pensamento ocidental. Na concepção de Saussure      

( Apud HALL,2003, p. 40),  “ nós não somos, em nenhum sentido, os ‘autores’ das 

afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na língua. “  A língua  é 

conceituada como um sistema social e não está restrita a um sistema individual.  

           Michel Foucault (Apud HALL, 2003, p. 41) ao elaborar uma “genealogia do 

poder” configura-se como o quarto motivo para o descentramento da identidade e do sujeito. 

O s estudos de Foucault chamam a atenção para um novo tipo de poder, nomeado por ele 

como “ poder disciplinar”, desenvolvido no decorrer do século XIX, e tendo seu ápice apenas 

no século seguinte. Esse poder disciplinar “ está preocupado, em primeiro lugar, com a 

regulação, a vigilância é o governo da espécie humana ou de populações inteiras, e, em 

segundo lugar, do indivíduo e do corpo” ( Foucault apud HALL,2003, p. 42). O “poder  

disciplinar” objetiva exercer o controle e disciplina sobre toda a vida do indivíduo, incluindo 

aí o trabalho, a saúde física e moral, as infelicidades e os prazeres do indivíduo, práticas 

sexuais e vida familiar. 

  Hall (2003, p. 43) declara que independentemente de comungarmos com o 

pensamento de Foucault, não podemos deixar de observar que “ quanto mais coletiva e 

organizada a natureza das instituições da modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância 

e a individualização do sujeito individual”. 
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1.2. Movimento feminista como política de identidade 

 

            O feminismo, seja como crítica teórica, seja como movimento social, representa 

a quinta razão do descentramento do sujeito. Surgido num contexto histórico em que cada 

movimento procurava ressaltar a identidade social de seus representantes, “o feminismo 

apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, as lutas raciais aos negros, o 

movimento antibelicista aos pacifistas [...] (HALL,2003, p. 45). Esse movimento social 

instaura o surgimento da “política de identidade”, onde cada movimento busca legitimar sua 

identidade própria. 

        Ainda seguindo as abordagens de Stuart Hall quanto ao descentramento da 

identidade individual, citaremos considerações que ele tece sobre a relação que o feminismo 

teve nesse processo. Hall lembra que o Movimento Feminista visou estabelecer a 

diferenciação entre o “dentro” e o “fora”, o “privado” e o “público”. Recordemos que o 

slogan do feminismo foi “ o pessoal é político”. O feminismo conseguiu empreender 

discussões políticas em torno de questões sociais como família, sexualidade, trabalho 

doméstico, divisão doméstica do trabalho, cuidado com as crianças, entre outras. Abordou sob 

o prisma político a subjetividade, a identidade e o processo de identificação dos indivíduos 

enquanto homens/mulheres, mães/pais e filhos/filhas. O movimento que inicialmente 

centralizou-se na contestação da posição social feminina estendeu-se à inserção da formação 

das identidades sexuais e de gênero, substituindo a idéia de igualdade entre homens e 

mulheres pela diferença entre os sexos.  

           Ao concluir suas reflexões sobre as causas que concorreram para que a 

identidade individual sofresse deslocamentos no século XX, Hall afirma que “ o ‘sujeito’ do 

Iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado resultando nas 

identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno”. 
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           Contemporâneo dessas transformações  sociais, o romance Mulher no espelho 

(CUNHA, 1983) emerge no cenário brasileiro congregando a soma de inquietações femininas 

que rompeu um universo silenciado por submissões onde a tradição machista ideológica 

abrigara a mulher. Investigamos em Mulher no espelho os dois planos subjacentes: o real, 

traçado pela presença feminina buscando sua auto-conscientização; e o ficcional, onde a 

narradora maneja os matizes sociais de sua época para esboçar o rosto feminino de sua 

protagonista, pondo-a em diálogo vivo com o seu momento histórico. As relações que 

procuramos estabelecer entre esta obra de Helena Parente Cunha e a história cultural, social e 

política brasileira dos anos oitenta – século XX – permitem-nos a inferência à preocupação 

autoral com problemáticas sociais de seu tempo, o que nos leva a destacar que 

 
 
[...] para explicar a posição que assume cada um dos romancistas no seu  
tempo, isto é, a maneira como são contemporâneos das suas 
estruturas[sociais]ou a elas se tornam refratários, é necessário compreender a 
íntima composição de cada um dos elementos, a sua posição, a maneira como 
se conjugam com o plano geral da estrutura. Porque, como é evidente, 
existem romancistas cuja obra é involutiva, quer dizer, assenta numa ausência 
de elementos contemporâneos na sua estrutura e, por isso, estão eles fora do 
seu tempo, desconhecendo a permanente tensão das estruturas que se 
encaminham para o futuro, por via de um processo dialeticamente dinâmico” 
(MARGARIDO, Alfredo IN  Pósfácio de Teoria do Romance, LUKÀCS, 
Georg,1976). 

 

 

           A busca de uma identidade feminina autodefinida e autônoma é temática 

recorrente na literatura produzida por mulheres, essencialmente no  período em que Mulher 

no espelho foi escrito. As escritoras assumem posição como testemunhas de condições 

socioculturais de sua época, elaborando seres de linguagem a partir de suas experiências de 

vida, desconstruindo e redefinindo imagens femininas convencionais para manter aceso o 

questionamento destas no plano do real. O corpo e o interior femininos manifestam-se 

fragmentados na expressão literária da mulher escritora. As personagens femininas de Helena 
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Parente Cunha são mulheres divididas internamente entre a tentativa de redesenhar a sua 

autonomia, transpondo medos, pressões e o sentimento de culpa. 
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1.3. Tendências da literatura nos romances – Década 70/80  

 

                      Nesta etapa de nosso estudo, salientaremos traços sócio-históricos referentes aos 

anos oitenta do século XX, no intuito de desenharmos o contexto de onde emergiu o romance 

Mulher no espelho(1983).  

            Esta década herdou da anterior o desapontamento quanto aos ideais de 

engajamento político e social. Provindas de um universo fragmentado pela ressonância de 

uma crise gerada pela transformação de valores, as narrativas dos anos setenta testemunham a 

memória nacional e o descentramento do homem pós-moderno. Centrados na denúncia social, 

movidos pela ânsia de documentar a repressão que dominara o contexto brasileiro, surgiram 

os romances-reportagens visando à reflexão da realidade nacional daquela época. O ensaísta 

Renato Franco sintetiza as temáticas dos romances dessa década de setenta nos seguintes 

aspectos: 

 

A perplexidade diante das súbitas transformações sociais, a violência da 
repressão política e da vida urbana, o emaranhado burocrático do estado e o 
desamparo do indivíduo, a percepção fragmentada do caos da existência, o 
impacto da técnica no cotidiano, a imposição autoritária de alguns tipos de 
comportamentos, o medo diante do Estado militarizado, o aviltamento do 
sexo, da morte, do trabalhador [...] ( O romance de resistência dos anos 70, 
FRANCO, texto apresentado no XXI LASA CONGRESSS 1998, Chicago, 
EUA). 
 
 
 

  Um exemplo onde podemos observar alguns desses traços marcados pela 

narrativa dos anos setenta é o romance Zero ( BRANDÃO, Ignácio de Loyola, 1975); neste 

texto o autor utiliza uma linguagem caótica, atinge uma  subversão lingüística através da 

articulação de distintas formas de expressões estilísticas empregadas no jornalismo, na 

publicidade, na televisão, no cinema,  na propaganda ideológica do estado militar   



 23

(FRANCO, 1998). A crítica especializada define esse tipo de narrativa desse período como 

“de resistência”. Sobre aquele romance, diz Janete Gaspar Machado : 

 

Neste romance tudo que está espalhado nos outros textos e que foi tematizado 
em A    Festa [ Ângelo, Ivan, s/d ] reúne-se, acumula-se, define-se. Zero é o 
depositário dos achados de violência, negações, ausências, mutilações que 
definem o panorama cultural do país. Leva ao extremo todas as artimanhas 
inovadoras da apresentação formal. E leva ao extremo o vínculo fiel entre 
literatura e momento presente ( grifo nosso). Condensa e expande os mais 
variados conteúdos. Zero pode ser, [...] uma expressão viva das relações de 
desajustamento cultural ( MACHADO, 1981, p. 48). 
 
 
 

  Tomando o romance Zero como expressão literária possível para representar a 

atmosfera romanesca nos idos de setenta, século XX, acrescentemos ainda o que nos diz  

Janete G. Machado sobre o aspecto formal dessa narrativa: 

 

A caótica organização estrutural do texto determina o surgimento de uma 
linguagem que se dispersa ao apresentar a dispersão que caracteriza os 
conteúdos tematizados. Sendo um elemento estruturado de procedimentos 
lingüísticos, poéticos e temáticos, a presença do caos define e modela a 
linguagem. E esta passa a ser a principal força motriz, responsabilizando-se 
por e motivando todos os desvios detectados no texto. Zero é, entre todas as 
possibilidades significativas que dele provém, uma obra cuja preocupação 
fundamental é a linguagem. Dela partem as demais peculiaridades do romance 
(MACHADO, 1981, p. 146). 
 
 
   

  Aliado aos aspectos formais e ideológicos já citados, acrescentemos o caráter 

fragmentário dessas narrativas. Essa fragmentação resulta em um rompimento da linearidade 

espacial e temporal do texto literário tradicional, além de condensar a noção de 

provisoriedade quanto à forma. Em A Festa (ÂNGELO, Ivan, s/d), outro romance dos anos 

setenta, isso vem  sugerir uma “ consonância com o que oferece em termos de perplexidade 

diante de um clima de alteração social e cultural” (MACHADO, 1981, p. 55). Essa ficção 

converte em conteúdo narrativo o próprio fazer literário, provocando uma reflexão acerca da 

linguagem e sobre a organização interna da obra. 



 24

 Centrada  na resistência ao momento político nacional no qual vivíamos, a 

produção literária voltou-se para o romance-reportagem, o conto-notícia, os depoimentos de 

políticos, presos, exilados, como resposta à censura que passara a exercer um papel de 

antagonista, de interlocutor, e, ao mesmo tempo, de co-autora de desvios estilísticos, 

linguagem alegórica, textos cifrados, entre outros aspectos textuais gerados na época. 

Vejamos, nas palavras de Flora Sussekind (1985),  a tensão desse momento em relação à 

censura: 

 

Se nos jornais e meios de comunicação de massa a informação era controlada, cabia à 
literatura exercer uma função parajornalística. Respostas diretas (naturalismo) ou 
indiretas (parábolas), trata-se a produção literária como se o seu grande interlocutor 
fosse efetivamente a censura. [...] De comum, nesta literatura ‘vitoriosa’ durante os 
governos militares, a opção pela referencialidade biográfica ou social. 
Referencialidade pautada ora numa linguagem cifrada, cheia de imagens, ‘barroca’; 
ora descritiva, naturalista, jornalística. ( SUSSEKIND,1985, p. 10-11). 
 
 
 

           Os intelectuais preocupados com a inserção em seus textos ficcionais de 

temáticas voltadas para a reação à atmosfera política da época olharam com desconfiança para 

a influência da corrente estruturalista nas ciências sociais e no ensaísmo. Essa rejeição por 

parte de alguns  gerava o confronto entre ‘engajados’ de um lado e ‘teóricos’ de outro. A 

queixa era a neutralidade dos textos literários defendida pelos estruturalistas; para o período 

que a literatura vivenciava, isso parecia inviável. Segundo o crítico marxista Carlos Nelson 

Coutinho 

 
No quadro de um contexto político-social bastante concreto, marcado por 
aquilo que um pouco impropriamente se chamou de ‘vazio cultural’, uma 
corrente específica da teoria literária ( e não apenas literária) tomou de assalto 
a universidade brasileira, bem como os meios disponíveis para a divulgação da 
chamada alta cultura. Veja-se bem: ninguém está dizendo que essa corrente é 
responsável pelo contexto político-social aludido, nem muito menos que, 
direta ou indiretamente, estivesse solidária com as suas conhecidas 
conseqüências. Mas o fato é que tal corrente, precisamente por se basear num 
discutível conceito de ‘ciência’ e de ‘teoria’, que tem como meta a 
formalização radical e a completa negação dos elementos ideológicos contidos 
nas objetivações estéticas, passou a defender – em concordância com ‘o 
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espírito da época’ – uma crítica literária ‘neutra’, inteiramente alheia às 
questões mais candentes e explosivas colocadas pelo fenômeno literário 
enquanto tal e por seu relacionamento com a vida social dos homens. 
(COUTINHO apud SUSSEKIND, 1985, p. 9). 
 

  
 
           Reportando-nos novamente à análise de romances da década de setenta 

formulada por Janete G. Machado (1981), fechamos, ‘provisoriamente’, mantendo a tônica 

das referidas narrativas, o contexto dessa década, concluindo com aquela autora que a 

literatura em certos momentos repete o que a tradição consagrou, ou seja, a história literária 

registra que a ânsia por forjar novas formas de produção do tecido ficcional, muitas vezes 

 

[...] resulta apenas em fixação de características preexistentes. Apenas formas 
de dar estabilidade e consistência  a achados dispersos. Basta fazer  um 
retrospecto, um balanço das contribuições dos estilos literários de época da 
História Literária: chegar-se-á à conclusão de que as características detectadas 
nos textos estudados [ A Festa, Zero, entre outros da mesma época] , tais 
como a anulação das fronteiras entre realidade e imaginação, questionamento 
obsessivo de valores históricos, estéticos e existenciais, a denúncia contra a 
ordem repressiva e contra a violência social, a desarticulação da lógica de 
começo, meio e fim, e do perspectivismo, as personagens desprovidas de 
funcionalidade heróica, entre outros, não deixam de ser recursos que já 
possuem uma tradição literária. Ao serem apropriados, num uso que se está 
tornando comum, passam a configuração da narrativa contemporânea, 
podemos servir para individualizá-la ( MACHADO, Janete G. , 1981, p. 158). 
 
 
 

            Passando nosso olhar ainda sobre a produção ficcional dos anos setenta, 

observamos que essa manifestação artística nem só de denúncia social nutriu-se. Voltemo-nos 

também para textos de envergadura psicológica, como os contos e os romances de Lygia 

Fagundes Telles;  entre  os romances intimistas, a crítica aponta  Autran Dourado com Sinos 

de Agonia, além do trabalho estilístico de Osman Lins em Avalovara. Na ficção de cunho 

memorialista, Pedro Nava é citado como destaque. 
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1.4. Vozes femininas na literatura brasileira 

 

            Quanto às tendências da literatura produzida por mulheres no Brasil nos anos 

80, a professora Nelly Novaes Coelho (1989, p. 10) apresenta-nos os anos 60/80 como um 

período onde as atenções para a conscientização feminina multiplicaram-se. 

            A imagem tradicional da mulher fora radicalmente questionada nos anos 

sessenta do século XX, muito embora no interior das famílias ainda se conservara a cobrança 

daquele modelo, porém esta exigência mostrava-se bastante inócua para a mulher que vivera 

as experiências revolucionárias daquele período. Algumas das marcas da ficção feminina 

naquela  época foram: 

 

a consciência da Palavra como agente criador do Real (que é uma das 
descobertas do nosso século). O amor deixa de ser o tema absoluto para ceder 
lugar às sondagens existenciais; ao ludismo da invenção literária; às fantasias 
intertextuais; à metafísica; à redescoberta dos mitos; ao erotismo 
(NOVAES,1989, p. 10). 
  
 

 
                        A escrita carrega consigo as mudanças de seu tempo e do mundo como um todo. 

Não esqueçamos que o mundo contemporâneo apresenta-se desvinculado de verdades 

consideradas inabaláveis. O Homem avança em descobertas científicas, favorecendo-lhe a 

ilusão de domínio e participação no processo da criação divina, chega a sentir-se co-autor do 

universo que o cerca. Um mundo fragmentado tecido conforme os desejos  e ambições do 

Homem gerará uma forma narrativa também fragmentada, com uma multiplicidade de focos 

narrativos e heróis que fogem do modelo tradicional. A mulher cobra de si mesma a sua 

interação nesse mundo, percorre uma trilha pessoal para reconstruir sua identidade a partir da 

desconstrução de si mesma, dialogando consigo  e com sua nova realidade.  

            Sem a pretensão de abranger toda a produção feminina, apresentamos um 

esboço dos traços mais relevantes e comuns a essa escrita no período mencionado. Detendo-
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nos  nos romances, percebemos que o olhar feminino recaiu sobre as seguintes temáticas: a  

condição da mulher, abordada não sob seu aspecto de condição biológica, ou seja, apontando 

a natureza como determinante dos gêneros masculino e feminino, mas em sua condição 

cultural, sobressaindo os valores do meio social  e/ou  convivência entre mulheres e homens. 

A prosa, a poesia ou estudos críticos já não se restringem à intenção de especificar a escrita 

feminina, mas ampliam-se à visão da obra em seu relacionamento com seu contexto histórico-

cultural e no dialogismo manifestado entre obras femininas e masculinas. A representação 

feminina em matriarcas que, introjetando a ideologia do opressor, consolidam o papel de 

perpassar  os valores patriarcais às suas herdeiras. Exemplo disto é a narrativa de Heloneida 

Studart com O pardal é um pássaro azul (1978) e Lya Luft com  A asa esquerda do 

anjo(1981). Expressando-se em linguagens diferentes, essas autoras seguem ora a linha 

politizante( em O pardal...), ora a linha ético-metafísica ( em A asa...). Esses textos 

comungam a conscientização da opressão castradora mantida pela família tradicional. 

            Depois de lutar pela igualdade entre os sexos, as mulheres escritoras, nesse 

período, manifestam em seus textos o desejo de estabelecer a diferença entre ela e os seus 

companheiros. A linguagem presente na ficção surge de um novo confronto entre amor/sexo, 

onde o erotismo interpõe-se como ponto de intersecção. A nova moral erótica é fruto “ da 

fruição plena e consciente do prazer da união (a que concilia ou neutraliza os contrários: 

pureza/pecado, Deus/homem, proibido/desejado) e a que resulta do sentimento apocalíptico 

do prazer erótico, fruído quase em fúria (num supremo e talvez inconsciente desafio à Culpa), 

e dissolvendo-se numa espécie de naufrágio existencial (NOVAES,1999, p. 14).  

           A narrativa de Márcia Denser reflete este aspecto. Algumas ficções apresentam 

o chamado ‘discurso em crise’, que Nelly Novaes Coelho define como a tensão entre o nível 

da enunciação e o do enunciado. Este conflito manifesta-se “ numa escrita/fala, centrada no 

outro, ao qual o eu não consegue se unir em essência, devido aos equívocos da formação 
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(masculino/feminino opostos, em lugar de complementares)” (NOVAES, 1999, p. 13). Hilda 

Hilst com A obscena senhora D. (1982) funda um discurso voltado para uma visão trágica do 

mundo; Helena Parente Cunha, com As doze cores do vermelho (1988) estabelece um 

discurso que exige do leitor uma maior interação para absorver sua decodificação; neste 

romance , a autora constrói  um “ discurso-em-trânsito de um eu para um ela e para um você, 

que mostra uma consciência fragmentada, desafiada por um sujeito que se torna objeto de seu 

próprio olhar, vivência transgressora que se manifesta já no plano da enunciação: nos 

fragmentos do discurso narrativo , dispostos em ângulos no espaço da folha”  ( NOVAES, 

1999, p. 13). 

                       Em meio a tantas vozes femininas nascidas e consagradas no período que 

encerra as décadas de setenta e oitenta do século XX, citaremos algumas escritoras 

mencionadas por Nelly Novaes Coelho(1989, p. 11). Esta autora traça um panorama dos 

aspectos que mais caracterizaram a escrita feminina daquela época. Lembremos que o quadro 

abaixo  não tem a pretensão de elencar todas as escritoras que marcaram época no período 

discutido, sobretudo por aqui ser visível a ausência de nomes de grande envergadura na nossa 

literatura, mas apenas representa um esboço  de algumas daquelas vozes femininas. 

 

               Hilda Hilst: FLUXOFLOEMA ( 1970)    

                   

A ruptura com a lógica em todos os níveis. A ficção substitui o real. A                  
própria escritura conduz a narrativa. Os vários preconceitos que regem a vida 
em sociedade são postos em questão e destruídos. Os extremos se tocam: o 
sagrado e o profano se confundem. 
 
 

                         Ana Maria Martins: TRIOLOGIA DO EMPAREDADO ( 1973) 
 
 

 Contos da frustração existencial. O desajuste ou desencontro entre        a 
verdade interior de cada um e as relações exigidas pela engrenagem social. Os 
anti-heróis da literatura contemporânea, homens ou mulheres fraudados em 
seus anseios de viver autêntico. 
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                         Julieta de Godoy Ladeira: ENTRE O LOBO E O CÃO ( 1972) 
 
 

Romance em que se registra a destruição de um mundo, o   dos valores 
absolutos, e a perplexidade e a consciência de fracasso que invade a mulher.       

 
 

                         Marina Colassanti: ZOOILÓGICO ( 1975)   
 
 

Mini-contos onde se revela o absurdo, o non-sense que passam a fazer parte    
do  cotidiano mais comum, sem que isso espante ninguém. 

 
 

                         Sônia Coutinho: UMA CERTA FELICIDADE ( 1976) 
 
 

Contos de cidade grande. A desagregação urbana. O problema da solidão na 
multidão; a sensação da inutilidade de tudo e ao mesmo tempo o desejo 
imperioso de prosseguir, viver e tentar a realização, a despeito de ... A 
‘mulher liberada” perdida em seu próprio ser, dolorosamente frustrada em 
seus anseios de realização mais autênticos. 

 
 
 

                          Márcia Denser:  TANGO FANTASMA ( 1976 ) 
 
 

Contos eróticos. Explosão da antiga imagem da mulher. O erotismo liberado   
que, chegado ao fundo do poço do ser, sente o apelo do sagrado que há no 
sexo e que a liberação desnorteada destruiu. A linguagem totalmente livre, 
indisciplinada. 

 
 

            Helena Parente Cunha: OS PROVISÓRIOS (1978) 
 
 

Discurso fragmentário, fluindo sem balizas ordenadoras, buscando o registro   
simultâneo dos aconteceres. Denuncia a vida truncada dos 
oprimidos/reprimidos da vida, os grandes/pequenos heróis da odisséia 
cotidiana, vítimas anônimas da condição de existir. 

 
 

                         Heloísa Maranhão: LUCRÉCIA ( 1979) 
 
 

Romance fragmentário. Técnica da montagem. Exploração da 
intertextualidade. Fusão do passado estereotipado com o presente em 
processo de transformação. Fusão de ambas as faces tradicionais da mulher, 
a santa e a demoníaca, em uma só personagem: Lucrécia, misto de Teresa 
D’Ávila, a mística, e Lucrécia Bórgia, a satânica. Romance-espetáculo que 
utiliza o non-sense, a sátira, a fragmentação de linhagem surrealista.  
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            Sarah Pinheiro de Las Casas: A CRESPA CHUVA DA PRIMAVERA ( 1979) 
 
 

Romance de recuperação da História e do Mito. Reinvenção da fala arcaica, 
a fala dos cronistas da Idade Média ou renascimento. A volta às origens, 
onde os caminhos do homem e da mulher se decidiram. 

 
 

             Hilda Hilst: A OBSCENA SENHORA D ( 1982) 
 
 

Breve romance. Uma das mais terríveis e apaixonadas denúncias, na   
literatura brasileira, da civilização do homem da Queda e da Culpa, 
vivenciada por uma mulher. A pressão apocalíptica da ‘palavra de Deus’ 
sobre o comportamento dos homens. O esfacelamento final da imagem de 
mulher  submissa às verdades absolutas ditadas pela Igreja e endossada pela 
Sociedade. Para além da obsessão religiosa, faz sentir uma abissal carência 
de Deus. Densa fusão do erotismo e do sagrado.               

 

               Nélida Piñon: A REPÚBLICA DOS SONHOS (1984) 

 

Grande romance que consagra definitivamente a arte da escritora  carioca.    
Expressa ela o impulso de recuperação das ‘raízes’, a redescoberta das 
origens e traça um grande painel de uma família imigrante, que, vinda da 
Galícia, no início do século, para o Brasil, aqui vence. Grandezas e misérias 
da vida humana são postas a nu neste extraordinário e fascinante romance. 

 

        As décadas de 70/80 são consideradas como o período onde eclodiu a fala 

feminina. Nessa época sobressaem textos que se destacam e  engajam-se:  

 

numa vertente da narrativa pós-anos rebeldes, na qual prevalecesse o desafio 
ao cânone patriarcal, com personagens açoitadas pela culpa e fragmentadas 
entre as verdades indiscutíveis e universais transmitidas através de gerações 
pela ideologia eurocêntrica do liberalismo burguês e, por outro lado, 
mobilizadas pelo desejo de se libertarem da sujeição que as reduzira à mera 
condição de objeto.  (CUNHA, Helena Parente, 1999, p. 16). 

 
            

           Essas obras caracterizam-se pela quebra de valores e costumes vigentes na 

sociedade anterior à revolução cultural, seja na esfera ética, seja na existencial, no ocidente 

dos  anos sessenta. Ao estudar essa obras enveredamos na pergunta que subjaz nesses textos 

de cunho feminino: há uma literatura feminina? Qual seria a especificidade desses textos tidos 

como femininos? Teria essa literatura de alma feminina acrescido algo de novo à literatura 

anterior àquela explosão da voz da mulher escritora?  Deixemos falar aquelas e/ou aqueles 
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que buscam elucidar esta questão. Não nos limitando à pretensão de fechar essa polêmica, 

permitamo-nos um passeio no item seguinte de nossa pesquisa sobre alguns estudiosos que 

analisam este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

1.5   A  voz feminina em/de Helena Parente Cunha 
 

  
 

           Helena Parente Cunha ( HPC ), natural de Salvador ( Bahia) dedica-se à  poesia, 

à ficção, à escrita de ensaios crítico-literários  e à docência  universitária; estreou no cenário 

literário com o livro de poesias Corpo no cerco (1968), merecedor do primeiro lugar no 

Concurso de Poesia da Secretaria de Educação e Cultura do antigo Estado da Guanabara. Na 

ficção, Helena publicou inicialmente o romance Mulher no espelho(1983), também vencedor 

de concurso literário. Grande parte da crítica sobre HPC é produzida através de jornais e 

revistas, paralelamente à época de publicação de sua obra. Em se tratando de sua prosa, objeto 

de nosso presente estudo, observamos que a crítica obteve maior repercussão, sobretudo fora 

do Brasil, a partir do seu romance de estréia, em resposta às suas traduções em alemão -  Ich 

und die Frau die mich schreibt (1986); e em inglês – Woman between mirrors (1989). 

Naomi Lindstrom faz a seguinte leitura sobre  Mulher no espelho:  

 

The protagonist’s crisis is in large measure the results of conditions existing in real-
world society and disadvantagous to women. Despite  years of apparent passivity in 
the face of domination by others, this woman proves unexpectedly resoucerful in 
reinventing herself after being dislodged from the role of wife and mother. 1

 
 
 
                       Os estudos críticos, destacando-se entre estes o norte americano, sobre a obra 

ficcional de HPC,  soma às reflexões feministas, a focalização  de questões de classe, gênero e 

etnia. O caráter autobiográfico de seus textos, possibilita a sua inserção 

 

[....]  na  herança  latino-americana,  cuja   subjetividade presente na afirmação   do eu    
contrapõe à pretensa neutralidade e objetividade das narrativas pautadas no modelo da 

                                                           
1 A crise da protagonista é em larga medida resultado das condições existentes na sociedade e as desvantagens 
para a mulher. Após anos de aparente passividade em face a dominação pelos outros, esta mulher prova 
surpreendentemente a capacidade de reinventar-se após ser deslocada das regras de esposa e mãe. 
(LINDSTROM, Naomi apud LEIRO, Lúcia. http://www. A mulhernaliteratura.ufsc.br/8lucialeirobr.htm. 
Acesso:10.06.2004). 

http://www/
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ficção  dos  países imperialistas, diga-se  andro-etnocêntricos” (PINTO, Cristina  F. e 
TEJADA Cristina S. Apud LEIRO, Lúcia 
http://www.Amulhernaliteratura.ufsc.br/8lucialeiro br.htm, acesso 10/06/04). 

  
 
 

                      As  análises crítico-literárias desenvolvidas na década de 80 – século XX, 

concentram-se em  estudos sobre uma possível especificidade da escrita literária feminina,  

que se caracterizaria por temas como: inquietações vivenciadas pela mulher, busca de sua 

identidade, discussões acerca de seus papéis e suas posturas sociais,  estabelecidos pela 

sociedade com o fim de ditar o desempenho de mulheres e homens; conflitos esses narrados 

na primeira pessoa, na própria voz da mulher.  O tecido literário de cunho feminino seria o 

cenário ajustado a essa espécie de debate, subtraindo a voz da mulher de um universo 

essencialmente de organização masculina.  

                        Conforme  Nelly Novaes Coelho: 

 

Talvez não seja exagero afirmarmos que o fenômeno mais significativo da 
Literatura deste último quartel do século [ século XX ] é o produzido pelas 
mulheres. Quem acompanha, mesmo indiretamente, o movimento feminista 
em expansão pelo mundo, verifica que, em todos os continentes, das Américas 
à Àsia, a crescente produção literária feminina revela um discurso-em–crise, 
que tem raízes nas profundas mudanças estruturais, em processo no mundo. 
(Notemos que,  por diferentes que sejam as culturas do Ocidente e do Oriente, 
há um denominador comum entre elas: a opressão exercida pelo homem sobre 
a mulher). Multiplicam-se os livros escritos por mulheres. Prolifera em todas 
as sociedades uma ‘escrita de mulheres’, por vezes ‘ confusa e embaraçada’, 
como diz Agustina [Agustina Bessa-Luís], que procura dar voz a uma nova 
consciência de mulher. 
Por diferentes que sejam as formas dessa escrita feminina, há uma 
característica comum que as identifica entre si: são estruturadas ou 
amalgamadas com a própria vivência do feminino, do ser-mulher, no ato de 
viver. ( COELHO, 1999, p. 11) 

 
 

           Os anos 70/80 presenciaram a expansão da voz feminina denunciando a revisão 

de estereótipos celebrados pela ideologia do patriarcado2. O movimento feminista, eclodindo 

                                                           
2 Consideremos o conceito de patriarcado, segundo Heleieth Saffioti, como não restrito a um sistema de 
dominação, modelado pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de exploraração 
Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos político e 
ideológico, a exploração diz  respeito diretamente ao terreno econômico. ( SAFFIOTI,1987, p.50). 
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toda uma insatisfação feminina, não isento de falhas possíveis de serem encontradas, 

concorreu decisivamente para a tomada de consciência das mulheres sobre a sua condição de 

sujeição e, consequentemente, fomentou o desejo de transformação desse viez político-social.  

                        De acordo com Constância Lima Duarte:  

 

A ênfase do enfoque sobre a mulher nas diversas áreas de estudo é resultado  
direto do movimento feminista das décadas de 60 e 70 [ século XX ], e 
pretendeu/pretende, principalmente, destruir os mitos da inferioridade natural, 
resgatar a história das mulheres, reivindicar a condição de sujeito na 
investigação da própria história, além de rever, criticamente, o que os homens, 
até então, tinham escrito a respeito.  (DUARTE, 1990, p. 70,  grifo da autora).  

 
 

 
                       Encontramos entre as críticas feministas uma divergência quanto ao 

estabelecimento do conceito: ‘literatura feminista’ e/ou ‘literatura produzida por mulheres’. 

Ainda que admitam posicionamentos distintos, quanto a uma possível definição, essas 

estudiosas acordam quanto a algumas características comuns referentes àquela literatura. Há 

uma predominância quanto aos temas abordados por aquelas artistas da linguagem ficcional. 

A mulher escritora  investe em sua condição de leitora do mundo que a cerca. Materializa seu 

universo literário com personagens femininas experienciando um momento de crise de 

identidade, sempre testemunhando o conflito provocado pelo sentimento de culpa por querer 

isentar-se do papel de guardiã da família, o temor da punição por parte dos pais ou marido, a 

responsabilidade com o desvio moral dos filhos, e o desejo de transgressão das repressões às 

quais fora submetida ao longo de suas vidas.  

 

Meu marido, desde o Carnaval, não mais retornou para casa. Meu filho mais 
velho está internado num sanatório, depois de haver recusado um tratamento 
contra tóxico. Meu filho do meio foi preso, devendo ir a julgamento, por 
tentativa de assassinar o amigo, numa cena de ciúmes. O caçula passa o dia e a 
noite no mais completo estado de embriaguez. E eu? Eu teci dia após dia o 
meu fracasso. Tenho culpa? Sou inocente? Fiz o que pude. Sacrifiquei a 
minha vida e a minha morte, ofereci os meus pés aos ratos, entreguei as duas 
faces ao tapa, enterrei o meu rosto atrás dos espelhos. Nenhuma água pode 
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lavar a minha vergonha, limpar toda esta sujeira de minha pele, tirar este fedor 
dos meus ossos.( MULHER..., 1985,p.103).  
 
 
 

          Traduzindo o silêncio que lhe fora imposto em grito de libertação, essas 

mulheres de papel exercem uma ruptura nos padrões legitimados pela sociedade patriarcal; de 

rainhas do lar a feministas liberadas, todas carregam em si o objetivo de desvendar-se agentes  

de sua própria história.  

                      A memória é o elemento através do qual a mulher protagonista, num processo 

caleidoscópico, reconstituirá seu mundo fragmentado, arriscando-se a acertos e desacertos, 

revendo-se da infância - muitas vezes um tempo carregado de repressões - à idade adulta, 

pressentindo a inexorável viagem sem volta ao seu interior irrequieto, diante de um contexto 

marcado pelo descentramento do sujeito, resultado de toda uma transformação de valores 

acentuados na pós modernidade, na sociedade que a cerca. Redesenhando seu verdadeiro 

rosto, a mulher procurou ser dona do próprio corpo, usufruindo do prazer sexual e do controle 

de sua reprodução; conquistas remanescentes da revolução sexual e cultural do final dos anos 

sessenta, século XX, quando a mulher escritora passa a dialogar com a sua 

contemporaneidade, questionando uma história de exploração milenar: 

 

de servilismo, de analfabetismo, de subemprego, de exclusão do processo  
político e de não-inclusão no planejamento sócio-econômico. Liberdade 
apenas para o sexo não haveria de bastar. Havia muito mais do hemisfério do 
seu desejo clamando por realização. Tornar-se uma ‘mulher liberada’ 
constituía um dos seus anseios; não era, porém, o único. (Waddington, 
Claudius Bezerra Gomes, 1999, p. 139). 
 

 
 
  Ao pretender especificar o discurso feminino, Elódia Xavier (1990), alerta-nos 

para a necessidade de esclarecimento sobre o termo feminismo,  

 



 36

uma vez que uma longa tradição o tem como sinônimo de delicado, suave, 
superficial e sentimentalóide; basta lembrar que este epíteto justaposto a 
certos periódicos – revista feminina – dá bem a medida da superficialidade 
das matérias publicadas. Feminino (grifo da autora) despojadamente se refere 
ao sexo feminino e quando um livro é de autoria feminina significa apenas 
que foi escrito por uma mulher ( XAVIER, 1990, p. 235, grifo nosso). 

 
 
 

           Os traços comuns às narrativas produzidas por mulheres atestam  a 

configuração de um discurso feminino. Retomando a linha de pensamento de Elódia Xavier 

(1990), nas ficções de autoria feminina:  

 

o tom confessional chega a confundir o leitor: narradora ou autora? Ficção ou 
autobiografia? Quando isso não ocorre, a intimidade entre narradora e 
personagem é tão grande que a introspecção fica garantida. Suas personagens 
têm dificuldade em sair de si-mesmas, estão em busca de sua identidade, à 
procura de um espaço de auto-realização. Conscientes do que o lar significa 
em termos de domesticação e confinamento [...], elas vivem dilaceradas entre 
o ‘destino de mulher’ e a ‘vocação de ser humano’, para citar Simone de 
Beauvoir. (XAVIER,1990, p. 237). (Referência à obra O segundo sexo, 
BEAUVOIR, 1949). 

 
 
 

                       Vejamos o seguinte exemplo extraído do romance Mulher no espelho, onde a 

autora manifesta a preocupação de anunciar que não irá escrever suas memórias, de forma que 

reitera o caráter ficcional daquilo que irá narrar:  

 
E vou começar a minha estória.[...] Não, não vou escrever minhas memórias, 
nem meu retrato, nem minha biografia. Sou uma personagem de ficção. Só 
existo na minha imaginação e na imaginação de quem me lê. E, naturalmente, 
para a mulher que me escreve (MULHER...,1985, p. 7).  
 

 
 
                       Uma das diferenças entre homens e mulheres é que aqueles não conflituam 

entre sua vocação de ser humano e  seu destino de macho, não há exigências da sociedade 

para que o homem faça escolha entre seus destinos, enquanto estas vêem sua feminilidade 

atrelada ao seu destino de mulher ( BEAUVOIR apud XAVIER, 1990, p. 237). 
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         As investigações nos meios acadêmicos sobre a existência  ou não de uma 

literatura especificamente feminina proliferam movidas, em parte, pelo acentuado volume de 

obras produzidas por mulheres-escritoras, ou ainda por estudos que trazem ao conhecimento 

valorosas  manifestações literárias relegadas ao anonimato durante séculos. As considerações 

sobre essa literatura oscilam entre pontos de vistas divergentes no momento que  pretendemos 

definir a escritura de cunho feminino. Constância Lima Duarte, em seu estudo Literatura 

feminina e crítica literária ( In A mulher na literatura, org. GAZOLLA, Lúcia 

Almeida,1990, p. 71) procura sintetizar algumas perspectivas através das quais, pesquisadoras 

ligadas aos estudos femininos, tentam definir a escritura produzida por mulheres. Algumas 

estudiosas, tendo como alvo o corpo feminino, relaciona-o diretamente à produção da arte. 

Essa linha de pensamento é divulgada através de Hélène Cixous, para quem “ a escritura 

feminina significa ‘escrever o corpo’ “, pois para ela o corpo feminino representa ‘impulsos 

instintivos e um desejo que surge do inconsciente’. Annie Leclerc considera a escritura 

feminina “ uma linguagem uterina”. Por outro lado, Julia Kristeva aponta o corpo como 

‘gozo’, além de “ força semiótica na escritura capaz de quebrar a ordem simbólica restritiva”. 

Somam-se a estas concepções os estudos de cunho filosófico e psicanalítico, como por 

exemplo, os desenvolvidos por Luce Irigaray.  

            A literatura escrita por mulheres é classificada por Beth Miller (apud 

DUARTE, 1990, p. 77) em três categorias: andrógena, feminina e feminista. Inicialmente, 

temos a andrógena, na qual as mulheres procuraram escrever imitando os seus colegas 

escritores masculinos; esta característica pode ser observada nas primeiras obras de cunho 

feminino. A segunda categoria seria a conscientização da mulher de que sua experiência de 

vida lhe concederia um caráter especificamente feminino em suas obras. Finalmente, na 

terceira categoria, a mulher escritora manifestaria conscientemente em seus textos coisas de 

seu universo, o que acenaria a possibilidade do surgimento de um discurso literário feminino. 
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           Elaine Showalter (1994, p. 31-44 ) apresenta-nos quatro modelos de diferença 

nos escritos femininos ressaltados pela crítica feminista: o biológico, o lingüístico, o 

psicanalítico e o cultural. Segundo essa estudiosa, a distinção entre essas concepções busca 

definir e estabelecer diferenças quanto às qualidades da mulher escritora e ao texto feminino. 

Cada uma dessas abordagens pretende ainda tornar-se uma escola de crítica feminista 

ginocêntrica.3 Esses modelos obedecem uma certa seqüência, visto que um não elimina o 

outro, mas incorpora sempre o seguinte: 

 

a) a crítica biológica, também conhecida como orgânica, exprime a diferença 

mais extrema de gênero, onde o texto seria inevitavelmente determinado 

pelo corpo , “ a anatomia é textualidade”.  

b) a corrente que envereda pelas teorias lingüísticas e textuais da escrita 

feminina indaga sobre a existência de usos diferentes da língua por homens 

e por mulheres, e se estas diferenças sexuais possibilitam teorizações acerca 

da biologia, da socialização ou mesmo da cultura, se as mulheres produzem 

linguagens específicas, e, finalmente,  se são identificáveis pelo gênero, a 

fala, a leitura e a escrita; 

c) a abordagem psicanalítica aponta que a diferença da escrita das mulheres 

recai sobre a psique do autor e na relação do gênero com o processo 

criativo. Essa linha de pesquisa conjuga as vertentes dos modelos biológico 

e lingüístico da diferença de gênero sob o ponto de vista da “ teoria da 

psique ou do eu feminino, moldada pelo corpo, pelo desenvolvimento da 

linguagem e pela socialização do papel sexual” (SHOWALTER, 1994,      

p. 40). 

                                                           
3 Showalter confessa ter criado o termo gynocritics ( ginocrítica ) para definir o discurso especializado dos 
estudos feministas, por não achar u m outro termo mais adequado na língua inglesa.(SHOWALTER, 1994, p.29) 
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d)  A teoria  da cultura dos textos femininos salienta concepções acerca do 

corpo, da lingüística e da psicanálise, articulando suas relações com o 

contexto social onde estas se passaram. “ Uma teoria cultural reconhece a 

existência de importantes diferenças entre as mulheres como escritoras: 

classe, raça, nacionalidade e história são determinantes literários tão 

significativos quanto gênero” (SHOWALTER, 1994, p. 44). 

 
            Entre nossas críticas brasileiras, voltadas para a questão da especificidade do 

discurso feminino, encontramos quem proponha uma definição precisa sobre aquele discurso, 

outras há que discordem da consistência de qualquer conceituação voltada para esta temática e 

procurem situá-la no contexto geral da Literatura. Para muitas pesquisadoras, a questão 

merece ainda reflexões, pois é difícil chegarmos  a um consenso quanto à caracterização da 

literatura feminina. Na opinião de Constância Lima Duarte:  

 

ainda que fosse estudada toda a literatura escrita pelas mulheres, na busca 
dessa especificidade, provavelmente não a encontraríamos. Descobriríamos 
sim, alguns traços comuns e variados, marcados ou pela posição que as 
mulheres ocupavam na sociedade, ou impostos pela estética dominante, ou 
ainda pelos valores gerais atribuídos à diferença sexual. 
Mas o caminho deve ser esse mesmo. Para quem tanto tempo esteve ausente 
como sujeito da história, reduzida a uma inferioridade calcada na sua 
constituição biológica, à mercê de ideologias que a colocavam como um 
segundo sexo e da indústria cultural masculina que se encarregou da 
construção e quase cristalização das imagens do feminino, não é fácil 
recuperar o tempo e reconstruir essa identidade. ( DUARTE, 1990, p. 73). 

 
 
 

           As diferenças entre mulheres e homens, sejam de natureza biológica, sejam de 

natureza social, não legitimam por si só a manifestação de um discurso definitivamente 

feminino e/ou masculino. Observamos que muitas vezes os textos geram dúvidas quanto à sua 

voz narradora, indecisos ficamos ao adjetivá-los. Todavia, os discursos produzidos por 

mulheres marcam presença por rebelarem-se contra a ordem patriarcal que reduziu suas 
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criadoras ao âmbito doméstico, de onde estas conquistaram a transposição de obstáculos e 

desafios, mediando, por vezes, esta transgressão pelo uso de pseudônimos masculinos como 

única condição de romper os preconceitos sexistas seja na área da recepção , seja na da crítica 

literária, além de vencer o anonimato em que estiveram silenciadas por séculos.  

           A crítica literária brasileira, até cerca de metade do século XX, representada 

pelas vozes de Sílvio Romero, Araripe Júnior, José Veríssimo ou ainda, Sérgio Milliet, Álvaro 

Lins, Mário de Andrade e Tristão de Athayde, é notoriamente uma seara masculina. A voz 

crítica feminina que conseguiu destacar-se foi Lúcia Miguel-Pereira, considerada referência 

como historiadora e crítica, devido à  seriedade de seus trabalhos e visíveis conhecimentos 

literários. Considerados como inferiores diante da produção masculina, os textos femininos 

chegavam a desconcertar os críticos no momento  que se viam obrigados a analisá-los.  

           Atualmente, a crítica de abordagem feminista busca defender os direitos da 

mulher, centrando-se na eliminação de estereótipos sexuais socioculturais, sobretudo aqueles 

considerados como naturais e imutáveis, além de voltar-se para o destaque de preconceitos 

fomentados pelos textos de autoria feminina e/ou masculina, focalizando as representações da 

mulher. 

           Há leituras críticas que convergem para a identificação dos processos através 

dos quais  escritoras do século XX, como por exemplo, Clarice Lispector e Virginia Woolf , 

“estão reescrevendo o mito da busca a partir de perspectivas antipatriarcais, ou seja, 

feministas (DOUGLAS, Ellen H. 1990, p. 72).  

            Ellen Douglas, reportando-se ao estudo desenvolvido por Joseph Campbell, 

The Hero with a Thousand Faces (1968), apresenta-nos distintamente a busca feminina e a 

busca feminista. A primeira caracteriza-se por ser “ uma busca introvertida e imóvel da 

mulher mística”. Segundo aquele autor “Enquanto o herói masculino busca dominar o 

universo (...) a heroína feminina busca tornar-se [ grifo do autor ] o universo dominado           
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( CAMPBELL apud DOUGLAS, 1990, p. 72).”  A busca feminina da heroína estaria voltada 

para a aprendizagem dos papéis que a mulher  deve representar na sociedade e nas narrativas 

do patriarcado. Toda a vivência de uma heroína justificar-se-ia caso tivesse por objetivo 

acatar seu papel feminino “ na narrativa do príncipe-herói que virá descobri-la”. Deste modo, 

a busca feminina existe como uma subnarrativa calcada na narrativa dominante da busca do 

herói masculino. Ellen Douglas norteando-se por esta teorização de Campbell, questiona-se 

(nos): 

 

Por isso, quando uma escritora como Clarice Lispector escreve uma busca de  
mulher, temos que indagar o seguinte: Espelha esta narrativa a busca 
estritamente feminina que cabe dentro da busca patriarcal do herói 
masculino? Ou configura-se como uma nova busca de mulher, uma busca 
que rompe com a narrativa patriarcal, uma busca feminista? ( DOUGLAS, 
1990, p. 3 , grifo da autora). 

 

 

           Concluímos que a negação e ruptura da obediência à representação dos papéis 

femininos pela mulher caracterizariam a busca feminista. Essa rejeição articulada pela mulher  

na narrativa  pretende conquistar a integridade de seu eu fraturado. 

            Outras vozes ligadas aos estudos literários pronunciam-se acerca da incidência 

de voltarmo-nos sobre a literatura visando análises de um discurso peculiar à mulher. Elódia 

Xavier( 1990, p. 235)ao estudar obras ficcionais de Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, 

Rachel Jardim, Patrícia Bins, Helena Parente Cunha, Lya Luft, Sônia Coutinho, Márcia 

Denser, Ana Maria Machado e Adélia Prado, aponta para a recorrência de uma ótica comum 

entre estas escritoras e assinala: 

 

[...] a presença de certos traços comuns a uma grande quantidade de 
narrativas de autoria feminina nos permite falar num discurso feminino. [ ... ] 
A condição feminina, vivida  e transfigurada esteticamente, é um elemento 

estruturante nesses textos;  não se trata de um simples tema literário, mas da 
substância mesma de que se nutre a narrativa. A representação do mundo é 
feita a partir da ótica feminina, portanto, de uma perspectiva diferente (para 
não dizer marginal ), com relação aos textos de autoria masculina. Não existe 
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discurso masculino, porque não existe condição masculina. ( XAVIER, 1990, 
p. 236,  grifo da autora). 
 
 

 
        Revestindo suas experiências de vida real com o arcabouço dos elementos 

estéticos, a mulher escritora  redimensionou o estado de dominação em que se viu estagnada 

secularmente, e promoveu discussões e reflexões acerca da natureza de suas diferenças diante 

do homem, convergindo para a produção de um discurso carregado de reivindicações e desejo 

de definir-se como agente de sua História.    

           Ao pretender uma resposta sobre a especificidade do discurso feminino, sejamos 

claros, não tencionamos estabelecer uma distinção valorativa entre a produção literária de 

mulheres e a de homens, pois não desconhecemos que este aspecto não está atrelado à questão  

sexual. Nosso interesse visa aliarmo-nos àquelas e àqueles que contribuem para elucidar as 

transformações que a História documenta e onde a mulher instaura-se como protagonista. 

Investidos neste propósito, pesando as devidas oscilações nas opiniões acerca da existência de 

uma literatura que se permita nomear feminina, com o fim de amarrarmos  alguns pontos  

propostos sobre o referido tema no decorrer de nossas exposições, fiquemos com algumas 

conclusões parciais, refutando seguramente tratarmos estas como definitivas. 

          Vendo-se cerceada em seu direito de manifestar-se intelectualmente como os 

seus pares masculinos, a mulher enveredou na escrita de cartas, exercício que podia ser 

realizado no silêncio de seu reduto doméstico, nas horas tardias, após os afazeres do lar; via-

se então realizado seu desejo de comunicar-se. A seguir, o diário representou ainda para a 

mulher, a possibilidade da prática da escrita em momentos que sobravam de suas tarefas 

femininas, tornando-se este um gênero bastante apreciado pelas mulheres. 

           Essas manifestações literárias femininas traduzem a necessidade de a mulher 

sair do anonimato revelando ao mundo sua intimidade, conquistando para si um mundo sem 

privilégios. Expondo seu íntimo ao público, a mulher denuncia as condições de marginalidade 



 43

nas quais era relegada; sempre ocupando uma posição marginal em relação à produção 

literária masculina, a mulher via-se censurada em seu direito de legitimar-se escritora. Restrita 

ao espaço privado do lar, a mulher ao dedicar-se à escrita, experimenta o complexo de culpa 

por retirar de suas obrigações sagradas para com a família, horas tão preciosas que deveriam 

ser empreendidas em favor do seu destino feminino.  

                       Segundo Bella Josef,  

 

Esse  processo criador para a mulher passa a ser muito importante. É como 
um jato de luz dentro das  suas possibilidades. É um horizonte dentro de um 
mundo em que nem sempre essa tarefa foi valorizada ( e nem sempre foi 
valorizada em geral, nem para os homens, nem para as mulheres). A mulher 
se lança no mundo duplamente negativo: um ofício de escrever dentro de 
parâmetros masculinos e ela, como pessoa, marginalizada. (JOSEF, 1989, p. 
49). 
 
 

           Enfrentando essa dupla marginalização, ao assumir a prática da criação literária, 

a mulher vê-se na necessidade de transpor os códigos lingüísticos masculinos, além de 

temáticas, refletindo essa transgressão na estrutura da obra literária. Um exemplo quase que 

generalizado desse modelo feminino de linguagem revolucionária é Clarice Lispector. 

Conjugando essas questões discriminatórias, a mulher dá um tom pessoal aos seus textos 

através de uma perspectiva interior, expõe-nos uma visão feminina de mundo, mostrando-se a 

si mesma. Em seu texto A mulher e o processo criador, Bella Josef aponta uma 

conceituação para a escrita feminina:  

 

Tanto pode ser a reação defensiva de alguém que se vê marginalizado, então 
vai escrever  ‘diferente’, [ ... ]como pode ser o estabelecimento de um espaço 
diferente, que vai desde o que foi chamado tradicionalmente de feminino, até 
ao que em certas camadas, principalmente nos Estados Unidos, tomou o nome 
de feminista. (JOSEF,1989, p. 54). 

 
 
 

            Embora reconheça a diferença entre a posição feminina e a feminista, Bella 

Josef  considera que a escrita feminina de início abranja “ desde a escrita até a reivindicação”. 
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Ainda tentando elucidar a polêmica da especificidade do discurso feminino, essa autora 

acredita que a distinção entre os papéis que as estruturas econômicas atribuem a homens e a 

mulheres, possivelmente refletirá de modo diferente na arte. Esse eco social no discurso 

literário não se processa numa relação de causa e efeito, “mas é influenciado por uma situação 

econômico-social específica. E, dentro desse quadro, a mulher partiu em busca de uma voz 

própria.( JOSEF, 1989, p. 47)” .  

                       A ficção de Helena Parente Cunha anuncia a presença de muitos aspectos 

descritos pela crítica feminista como sinais do discurso feminino. Embora nossa leitura 

focalize o romance Mulher no espelho, destacaremos sucintamente alguns traços identitários 

de outras figuras femininas centrais em ficções de HPC.  

                      A caracterização das protagonistas em HPC indicia seu compromisso com um 

tempo marcado por diversas mudanças de valores socioculturais. A temática recorrente nessas 

ficções incide sobre a busca e autodefinição da identidade feminina e visa à superação dos 

clichês remanescentes da sociedade patriarcal. O olhar da escritora evidencia-se como 

testemunha das condições socioculturais de sua época. As protagonistas desenhadas por essa 

romancista são vozes fragmentadas de mulheres divididas interiormente entre a condição 

feminina de submissão e o desejo de romper complexos de sujeição e de pressão que 

amputaram, durante um longo período, o direito de essas mulheres se tornarem sujeitos de sua 

História. A literatura produzida por mãos femininas acentua nos anos oitenta e noventa – 

século XX – a focalização na tentativa de transposição das imagens tradicionais da mulher e o 

enveredamento desta para novos caminhos.  

           A memória adquire um papel determinante para a reconstrução da trilha 

feminina nas narrativas de HPC. Confrontando passado e presente, a mulher compõe seu novo 

rosto. As suas diversas facetas projetam-se em espelhos que não a refletem, mas  uma outra, 

supostamente desconhecida até então. São rostos sem nome, porque traçam sujeitos de um 
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chão qualquer, com desejos universais, acentuados por um tempo marcado pelo rompimento 

do silêncio das minorias e pela reivindicação de direitos.  

           Observamos a voz ficcional feminina contrapondo-se às expectativas do seu 

meio social, rompendo obstáculos para alcançar um caminho próprio. Reconhecer a 

contribuição de Helena Parente Cunha para o debate de sua contemporaneidade quanto às 

questões femininas, não implica assegurarmos seu engajamneto político-ideológico partidário 

às causas feministas, sobretudo porque a própria autora nos alerta:  

 

Não é preciso empunhar a bandeira feminista para desenvolver esses temas                     
[ identidade feminina, por exemplo]. Não gosto da designação literatura 
feminista que me passa a impressão de algo panfletário ou partidarista, com o 
propósito de adquirir adeptos. Essas intenções são alheias ao ser da literatura. 
[...] Embora haja muita discordâncias, acredito na existência de uma chamada 
“literatura de autoria feminina”. Não “literatura feminina”, veja bem, pois a 
literatura não pode ser classificada por separação de sexo. Uma vez que o 
texto literário mistura fantasia e realidade, numa sociedade que ainda vive sob 
os efeitos da ideologia patriarcal, como a nossa, ainda existem separações bem 
demarcadas entre as experiências vividas pala mulher e pelo homem, apesar 
de tantas conquistas dos direitos da mulher. Devo ressaltar, todavia, que há 
obras de escritoras que não se inspiram na realidade tipicamente feminina.  
( CUNHA, Helena Parente IN TRIBUNA DA IMPRENSA ONLINE, julho 
2003). 
 
  
 

           Acreditamos na necessidade de suprimir conotações negativas sobre os 

estereótipos que transitam  no conceito sobre “ causas feministas”. Precisamos rever a voz  

que denomina esses princípios e quais os interesses de que sejam mantidos sob o prisma da 

negatividade, agregando um tom pejorativo ao termo. Esses conceitos obedecem 

posicionamentos ideológicos ditados pelo modelo patriarcal vigente ainda em nossa sociedade 

e que permeiam retrocessos nos avanços na condição feminina vistos em nossa 

contemporaneidade. Não seria uma atitude feminista, voltarmos o olhar para a preocupação 

com o descentramento da posição de sujeição da mulher ao domínio masculino milenar? Em 

relação a esta preocupação,  Helena Parente Cunha nos diz  
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Ao contrário dos poemas, quase todos os meus contos e os dois romances 
tratam da  representação ficcional da minha vivência na ordem falocrática, 
marcada a ferro e fogo em mim e em tantas mulheres pela opressão asfixiante 
da distinção hierarquizante dos gêneros. CUNHA apud REISNER, Gigi IN 
http://www.helenaparente.com.br/criticas/gigi.htm). 

 
 

 
            A mulher posicionada entre o desejo de obediência/desobediência vê nascer em 

si o sentimento da culpa. Esse conflito interior tornar-se-á um elemento presente no processo 

de seu auto-reconhecimento. As tentativas de rompimento dos papéis estabelecidos por 

diferenças chamadas naturais, escamoteiam a diferenciação sócio-política na qual a mulher 

viu-se submetida sem direito à voz; um silêncio herdado, sobretudo, pela Igreja Católica, 

herança essa identificada por mulheres que o resistem. A autora de Mulher no espelho sente-

se herdeira desse legado secular 

 

Quando se pensa na identidade da mulher brasileira captada através da 
narrativa feminina contemporânea, faz-se indispensável incluir um traço 
comum a muitas escritoras – a culpa – sem dúvida, parte do legado da Igreja 
Católica. A mulher moldada ideologicamente pelo paradigma não poderia ter 
chance de fugir das balizas falogocêntricas, sem arcar com o peso da censura 
interna ou superego [...], está claro que a desobediência aos padrões não 
poderia passar em brancas nuvens. Todos nós, homens e mulheres e em 
conformidade com as características generalizantes, passamos pelo processo 
da internalização dos códigos da cultura patriarcal restritiva, que não aceitam 
sob pena de provocar o sentimento da culpa. (CUNHA apud  REISNER, 
Gigi. IN http://www.helenaparente.com.br/criticas/gigi.htm). 

                
 
 
                       Impelida pela culpa, elemento que retarda o confronto consigo mesma, a 

protagonista em Mulher no espelho recorre à posição de espectadora de si mesma. 

Distanciada de si, esboça um rosto onde se diferencia, forjando uma outra que a incita a rever, 

através do mergulho na memória, seu próprio eu. O percurso narrativo em Mulher no 

espelho testemunha a resistência da protagonista  à aceitação de seus pensamentos inquietos, 

revoltados, delineando uma mulher insatisfeita em seu existir. Essa mulher custa a vencer o 

duelo consigo mesma e surpreende-se diante de uma outra face, disfarçadamente 

http://www.helenaparente.com.br/criticas/gigi.htm)
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desconhecida: “ (...) um espelho invadido de manchas cor de ferrugem. Me apavorei ante o 

meu rosto no espelho”. (MULHER..., 1985, p. 11).   

           Embora restrinjamos nossa leitura às protagonistas romanescas, vale um 

passeio em torno de A casa e as casas (CUNHA, 1986), livro de contos de HPC, onde a 

autora recria o relacionamento entre a mulher e a casa, elaborando a inserção da personagem 

central em um contexto dominado pela ideologia patriarcal, onde ela segue uma trilha 

ascendente, da ruptura à autoconscientização da condição de sujeição feminina à ordem. 

Nesses contos, a ficcionista reitera a preocupação manifesta nos romances: o questionamento 

de papéis sociais pré-fixados pela relação sexo-gênero. Mantendo o desvelo com o caráter 

estético do texto ficcional, a autora alimenta seu discurso literário com a abordagem de 

discussões  sobre papéis sociais alicerçados pelas sociedades falocêntricas e o inconformismo 

diante da violência e desamparo dos idosos em nosso país. Nessas narrativas podemos 

observar a mulher em diferentes estágios; da inserção da protagonista na ideologia patriarcal 

(A casa é a casa ), enfrentando seu momento de ruptura ( Irinéia e Dona Luísa ) e o ápice de 

sua transformação diante da  percepção da realidade (A festa ).  

                      A memória representa um recurso também utilizado nessas expressões 

ficcionais de Helena Parente Cunha; a narradora segue o caminho ditado pela memória da 

protagonista. A fragmentação da voz narrativa também se repete. Uma voz em terceira pessoa 

que nos dá a conhecer as protagonistas, anunciando-nos a rememoração dos acontecimentos 

principais vividos. As interferências das narradoras são dispostas em itálico, de forma 

recuada, no papel em  branco; esse recurso distingue o discurso das protagonistas e é 

empregado também no romance Mulher no espelho.  

                       O artifício de revisão da trilha feminina a partir de uma segunda voz, nos causa 

a impressão de que a ficção preserva a identidade daquelas que, ainda que se busquem como 

indivíduos, agentes de seu próprio mundo, desejam fazê-lo sem alardes e pretendem 
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relacionar os conflitos vivenciados a uma gama de vozes inquietas que se sintonizam na 

mesma ansiedade. 

            O romance As doze cores do vermelho ( CUNHA, 1988) segue a temática de 

Mulher no espelho. Ambos segregam as suas  protagonistas no lado de cá ( presente) e no 

lado de lá ( passado). Essas mulheres circulam entre um passado onde estiveram submetidas à 

condição de ser inessencial e um presente, que urge se instaurar pela necessidade inadiável de 

autodefinição de uma identidade autônoma. Passado e presente ultrapassam um decorrer 

cronológico, dando vazão a uma coerência interna dos fatos refletidos. 

                       Sob o olhar de Rita Terezinha Schmidt, o romance As doze cores do vermelho 

(1988) 

permanece como um dos textos mais singulares, senão, talvez, o mais 
provocativo dentre os romances publicados na década, por mobilizar uma 
estética de resistência, altamente corrosiva e desestabilizadora, dos 
paradigmas associados ao que se tem definido, genericamente, de humanismo 
liberal burguês: homogeneização, totalização, unidade e 
identidade.(SCHMIDT disponível em 
http://www.helenaparente.com.br/prefacio/prefacio-dozecores.htm Acesso em 
28/5/04). 
 

 
 

           A estrutura narrativa em HPC mostra uma atenção bem dirigida para a  forma 

da construção literária. Em As doze cores do vermelho, a autora configura sua teia ficcional 

em quarenta e oito módulos, constituídos por três ângulos, expostos em três diferentes 

colunas. O módulo inicial  destina-se ao leitor, com o objetivo de informá-lo de que o módulo 

à esquerda detém-se sobre o passado experienciado; o módulo central  converge para a vida 

presente, ao tempo em que o módulo da direita focaliza o futuro da protagonista. As colunas 

quebram o encadeamento de capítulos e marcam a coexistência de planos temporais distintos, 

caracterizando a singularidade e heterogeneidade no processo narrativo. Observamos uma 

transgressão da linearidade, continuidade e unidade presentes normalmente na narrativa 

tradicional. Ainda segundo Schmidt, em prefácio de As doze cores do vermelho 

http://www.helenaparente.com.br/prefacio/prefacio-dozecores.htm
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O experimentalismo a que Helena Parente Cunha submete o processo 
narrativo de As doze cores do vermelho vai muito além de um mero jogo 
lúdico, circunscrito ao círculo hemenêutico de estratégias narratológicas e 
construção de significados regidos pela fragmentação e dispersão, 
procedimento característico de grande parte da literatura pós-moderna, que 
busca intervir nas representações culturais dominantes. A desessencialização, 
o descentramento e a heterogeneidade agenciados por uma entidade narrativa 
modulada por identificações e diferenças na contigüidade – uma espécie de 
consciência discursiva plural – traduz a demanda de um sujeito feminino, 
historicamente situado e inscrito na diferença de gênero, raça e classe, por 
uma epistemologia libertária, que sinaliza em direção a novos signos de 
identidade. A íntima relação entre textualidade e subjetividade processada 
em As doze cores do vermelho, constitui índice do alcance político de seu 
paradigma estético. A narrativa é ainda o lugar onde se trava a luta pela 
sobrevivência cultural e o locus da enunciação é o lugar, por excelência de 
capitulação ou de resistência aos efeitos do poder, particularmente sua 
tecnologia de controle das formas de subjetividade. ( SCHMIDT 
http://www.helenaparente.com.br/prefacio/prefacio-dozecores.htm 
Acesso em 28/5/04). 

 
 
 

            Essas considerações de Schmidt sobre a estrutura romanesca em HPC podem 

ser encaradas como um amadurecimento da técnica narrativa empregada na construção de 

Mulher no espelho (1983), romance anterior a As doze cores do vermelho( 1988).  

           Claras manhãs de Barra Clara (2002), romance mais recente da autora,  

reitera a referência a sua cidade - Salvador ( Bahia ). Aqui, a preocupação com as 

desigualdades sociais, a carência e o sofrimento dos mais humildes se estabelece como lições 

de vida, onde afigura-se Mãe Donana, figura principal, que dedica-se à cura de feridas do 

corpo e da alma dos carentes, facultando à narrativa um tom testemunhal. Embora optando 

por uma perspectiva de narrador onisciente, este não manifesta um  conhecimento total acerca 

de seu protagonista. Neste romance, fatos, pessoas e instituições reais integram o universo 

ficcional 

 

Na Fundação Casa de Jorge Amado, a convite da poetisa Myriam Fraga, 
falarei sobre a decadência do coronelismo no romance Gabriela, Cravo e 
Canela de Jorge Amado. A professora Ivia Alves, coordenadora de importante 
pesquisa sobre as escritoras baianas da primeira metade do século XX, me 

http://www.helenaparente.com.br/prefacio/prefacio-dozecores.htm
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convidou para uma palestra no Instituto de Letras, sobre o avanço social na 
contestação do patriarcado e inícios da liberação feminina ( As doze cores... , 
1988, p. 221). 
 
 
 

           As marcas da contemporaneidade presentes neste texto apontam um aspecto 

recorrente na obra de HPC. Em Mulher no espelho, a romancista refere-se ao movimento 

feminista, à autoconscientização já conquistada pela mulher nos anos setenta – século XX, à 

psicanálise freudiana: 

Você não pode continuar a alimentar esta atitude absurda [ submissão diante 
do marido ]. É preciso ter consciência dos próprios direitos, sobretudo nos 
dias de hoje, final da década de 70, numa cidade como Salvador. A mulher 
deve reagir, não se permitir levar pelos caprichos e exorbitâncias da família. 
Você não pode continuar a viver assim.              ( MULHER..., 1985, p. 16, 
grifo nosso). 

 

A mulher que me escreve deseja falar, acha necessário uma explicação. Ela 
fez psicanálise, para apaziguar seus remorsos, os fantasmas de seus perigos. 
Não se libertou dos cacoetes adquiridos ao longo do tratamento e pensa que 
pode interpretar minhas reações infantis por meio de fórmulas mal digeridas 
das posturas freudianas que ela nunca estudou de fato. ( MULHER ..., 
1985,  p. 9-10,  grifo nosso). 

 

            A produção narrativa de HPC assinala a preocupação da autora com temáticas 

de cunho social, onde registra um olhar que demonstra a sua sintonia com temáticas comuns à 

literatura feminina brasileira, sobretudo a produzida nos anos 80 – século XX, onde a mulher 

procura desmistificar e descartar estereótipos criados e mantidos pela tradição conservadora e 

machista, busca recriar a si mesma a partir dos desafios que ela própria indica como ideais, 

tecendo sua própria história.  

             Segundo Nádia Battella Gotlib, 

 

  a viagem da personagem sem nome de Mulher no espelho redunda num 
‘EU’,    mas já experimentado na unidade de ‘um rosto só’, num ajuste final de 
contas, talvez até temporário, mas que ali se faz diante dos fracassos e culpas 
assumidos pela consciência que permite à narradora - personagem uma 
reintegração na ordem do social (disponível em 
http://www.helenaparente.com.br/criticas/nadia.htm). 

 

http://www.helenaparente.com.br/criticas/nadia.htm)
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CAPÍTULO  2 
________________________________________________________________ 

 
 
 

O CENÁRIO SOCIAL NO ROSTO FEMININO 
 
 

 

            Ao tomarmos o romance Mulher no espelho ( CUNHA, 1985 ) como corpus 

da presente análise, perguntamo-nos: como demarcar o pano de fundo onde o texto literário 

foi tecido? Em quais malhas do universo social, o ficcional foi apreendido? De que forma o 

ficcional apropriou-se do social, (re)conduzindo-o às cores do imaginário? Que referências 

inerentes ao cenário sócio-histórico brasileiro nos permitem desvelar uma possível mediação 

entre ficção/realidade? Aqui, não impingimos ao texto o caráter de imitação da realidade. 

Estamos longe disto. Sobretudo, porque a referida narrativa nasce de uma confissão que nos 

isenta,  antecipadamente,  de estabelecer qualquer relação direta com o real, visto que se 

inicia:                             

E vou começar a minha estória.[...] Tenho o que dizer, pois vou dizer-me a 
mim mesma, como qualquer pessoa que se põe diante da memória ou dos 
espelhos. Não, não vou escrever minhas memórias,  nem  meu  retrato,  nem  
minha  biografia. Sou  uma personagem de ficção. Só existo na minha 
imaginação e na imaginação de quem me lê. E, naturalmente, para a mulher 
que me escreve.” ( MULHER..., 1985, p. 7.  Grifo nosso).  
    
 
 
Da memória e dos espelhos, emerge um rosto. A menina-sem-sorriso, largo 
laço de fita no cabelo curto, no colo pequeno a boneca de louça quebrada. 
Eu, boa menina, obediente, os amigos de meus pais me gabavam. Os elogios 
me incomodavam, eu tinha consciência de não ser tão obediente quanto 
diziam, fazia má-criação, brigava com meu irmão ( MULHER..., 1985, p. 9 
Grifo nosso). 
 
 

                      Segundo alguns pensadores gregos, a memória e a história não se encontram 

conciliadas. Em Platão e Aristóteles  
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“ a memória é uma componente da alma, não se manifesta contudo ao nível da 
sua parte intelectual mas, unicamente, da sua parte sensível [...] a memória 
platônica perdeu o seu aspecto mítico, mas não procura fazer do passado um 
conhecimento: quer subtrair-se à experiência temporal” (LE GOFF, Jacques, 
1994, p.439). 

 
 
 
                       Na primeira citação do texto ficcional, a autora utiliza a palavra memória com 

conotações distintas. Na primeira, ela propõe memória como sinônimo de reminiscência. 

Seria a memória despreendida de sua vivência temporal, movida pela emoção, no sentido 

exposto pelos filósofos acima citados. A narradora nos contará  sua vida,  guiada pela 

sensibilidade, sem a preocupação temporal dos fatos, sem se interessar se estes são 

verdadeiros ou não.  

                      Em seguida, ao empregar ‘minhas memórias’, faz uso do termo no sentido de 

biografia. Neste momento, contrapõe ficção e realidade, pois ao alegar que não fará sua 

biografia, reitera que seu alvo não é a veracidade dos fatos narrados. 

                          Aristóteles diferencia a memória – a mnemê – da reminiscência – a mamnesi. 

A primeira seria a faculdade de conservar o passado; a seguinte seria a faculdade de evocar 

voluntariamente esse passado. Nesse caso, a memória estaria incluída no tempo, mas em um 

tempo não ligado à inteligibilidade. Acreditamos que a  narração estabelecida em Mulher no 

espelho orienta-se pela imaginação,  pelas reminiscências de um passado que se deseja rever e 

questionar, sem a preocupação de estabelecer essa recordação como real ou imaginária. 

                       Na primeira citação do romance Mulher no espelho, vemos ainda, 

subentendido  o confronto entre os termos estória e história. A autora emprega a distinção 

feita pela língua inglesa entre story e history. A primeira seria fábula, romance; a segunda 

seria história ocorrida de fato. 

                      Jacques Le Goff (1994), apresenta-nos três conceitos sobre o termo história:         

1. A procura das ações realizadas pelos homens, que se esforça por se constituir em ciência, a 

ciência histórica; 2. O objeto de procura é o que os homens realizaram; 3. o de narração. Seja 
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verdadeira ou falsa, a história é uma narração fundamentada na “ realidade histórica ou 

puramente imaginária – pode ser uma narração histórica ou uma fábula” ( LE GOFF, 1994, p. 

18). 

                       Ao preterir a palavra “história”, optando por “estória”, a voz narrativa demarca 

seu status de elemento ficcional. Neste ponto reacendem discussões basilares: seriam os 

textos ficcionais totalmente isentos de realidade? Ou criariam estes uma realidade paralela? E 

os não-ficcionais, negariam de fato qualquer teor de ficcionalidade? Wolfgang Iser (1983) nos 

afirma:   

 

[...] há no texto ficcional muita realidade que não só deve ser identificável 
como realidade social, mas que também pode ser de ordem sentimental e 
emocional. Estas realidades por certo diversas não são ficções, nem 
tampouco se transformam em tais pelo fato de entrarem   na apresentação de 
textos ficcionais. Por outro lado, também é verdade que estas realidades, ao 
surgirem no texto ficcional, neles não se repetem por efeito de si mesmas. Se 
o texto ficcional se refere à realidade sem se esgotar nesta referência, então a 
repetição é um ato de fingir. ( ISER, 1983, p. 385 )  
 

 

             A ponte mais contundente, divisada nessa obra entre o mundo ficcional e o 

mundo social, configura-se na busca da identidade feminina legitimada pelas vozes narrativas.  

Os percursos trilhados pela protagonista e pela narradora fazem emergir questões acerca da 

condição social feminina, revistas nas discussões travadas no contexto social onde nasceu 

aquele romance. Vejamos trecho extraído de Mulher no espelho:  

 

Aceitei que meu marido não permitisse que eu saísse sozinha. Aceitei viver 
disponível    para     meus três filhos. Aceitei, aceitei, risco e perda, solitário 
ganho. Ela [ a narradora] fugia da casa dos pais, nunca se casou, conheceu 
muitos homens. Triunfo e perigo, solitária perda. O que é mais autêntico? 
Bradar não, com estardalhaço? Sussurrar sim, em surdina? ( MULHER..., 
1985, p. 14). 

 
 
 

A casa de meu pai, abrigo certo, minha dimensão de mundo. Ali, minha mãe    
se inscrevia, em silêncio, em  silêncios e sussurros. Às vezes, quando meu 
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pai não estava em casa, eu a ouvia cantar, em voz baixa, suspiros e olhar 
perdido. Não eram as músicas do rádio, mas cantigas que só ela sabia e 
falavam de amor ou de dança, num salão todo cheio de flores. Minha mãe 
repetia certas frases. Normas de vida. Em primeiro lugar, o marido, em 
segundo, o marido, em terceiro, o marido. Depois, os filhos. Sim, ela era 
muito feliz. Toda cheirosa, à espera de que meu pai voltasse do trabalho. Ela 
o esperava. Perfumes, silêncios, sussurros. Seu sorriso pequeno. Eu olhava. 
De longe. ( MULHER, 1985, p. 21).   
 

 
 

Quantas vezes ele chegou à casa embriagado e quebrou a louça e os copos?  
Quantas vezes ele já bateu em você? Basta de fingir e fantasiar felicidade 
que não é. ( MULHER, 1985, p 33 ). 

   
 
 

            O diálogo entre protagonista e narradora articulado pelo romance arremessa-

nos a um recorte no contexto sócio-político brasileiro da época da escrita de Mulher no 

espelho, de tal forma que arriscamo-nos a cotejar a figura ficcional feminina deste texto 

àquele período, os anos oitenta do século XX. Dessa forma, nosso leitor poderá estreitar 

parâmetros de semelhanças e de diferenças entre os perfis de mulheres fomentados naquele 

romance. O campo de visão das mulheres narradora e/ou protagonista interage com o público 

leitor? As inquietudes femininas permeadas no construto narrativo inferem nas lutas sócio-

políticas travadas pelas mulheres no mencionado período? Mergulhemos nesse duplo aspecto 

desafiador ficção/realidade, para dele subtrairmos assertivas que atendam às exigências da 

natureza de ambas. 

                        Assim, como quem reconta sua própria história, a mulher no espelho recolhe 

pedaços de si para esboçar um possível rosto; trilha um caminho árido chamado passado – em 

ruínas? – e, como o viajante ansioso por origens, segue o Caminho de Santiago, escalando um 

horizonte pedregoso, buscando um nome. Permite-se o conflito. Dialoga entre aceitação e 

rejeição. Reconstrói páginas de uma vida fraturada. Até que ponto ela procura legitimar uma 

exasperação? Ela revisita a memória. Estabelece uma fenda entre ontem e hoje. Circunscrita 

num tempo antinômico recria-se mulher. 
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Olho o meu rosto no espelho. De quem é o meu rosto? A fotografia da 
menina-sem-sorriso. Largo laço de fita no cabelo. De que cor? De quem é o 
meu rosto? Mantendo a serenidade interior, acabarei cobrindo o meu rosto 
com aquele ar tranqüilo e confiante que certas mulheres adquirem na 
maturidade e que lhes dá um fascínio irresistível, superior ao da juventude. 
(MULHER, 1985, p. 31). 

 
 
 

  Indo à infância reconhece uma menina sem sorriso, laço de fita no cabelo e o 

desejo impingido (ou impingente) de ser boa, comportada, feliz. Um fio tênue faz emergir a 

adolescente sem encantos. Submersas em si agonizam excitações. A maturidade pari a mulher 

cindida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

2.1   Percurso feminino frente aos direitos da mulher 

 

 

           Os conceitos “fêmea”, “feminismo”, “feminilidade” e “feminilitude” (MOI, 

Toril,1985 apud FERREIRA, Dina, 2002, p.105) merecem ser distinguidos, para uma melhor 

abordagem ao longo de nossa análise. Estereótipos sociais apontam a feminilidade a partir de 

padrões culturais de comportamento, baseados em arquétipos patriarcais, onde a mulher vê-se 

submetida a categorias valorativas do tipo: beleza, sensibilidade, meiguice, submissão, 

maternidade, responsabilidade integral pelo espaço doméstico. Dessa forma, ser fêmea não 

pressupõe que a mulher traga em si a feminilidade, mas apenas lhe concede uma diferenciação 

biológica.  

           O termo feminismo possui um cunho político; relaciona-se diretamente ao 

movimento feminista de 1968. Conforme a posição política diante do movimento, homens ou 

mulheres  poderão vir a ser  feministas ou machistas. 

           Feminilitude é um neologismo criado por Dina Ferreira (2002, p.105) a partir 

de leituras de Toril Moi (1985), que encerra “ um conceito cultural, mas da mulher moderna e 

atual, pois configura uma mulher forte, integrada à força produtora da sociedade, mãe, 

educadora, ser criativo e independente e mais outras características da feminilidade, desde que 

não subvertam sua ‘feminilitute’. Este termo atenderia à necessidade de a mulher romper 

tanto com os padrões biológicos macho/fêmea, como os da política feminismo/machismo. A 

mulher vence o ostracismo da submissão para assumir a postura de agente de seu próprio 

mundo. Vejamos um trecho do romance em estudo, onde verificamos a narradora incitando a 

protagonista a fazer valer seus direitos de mulher independente. 

 

Até agora, você viveu a solidão na convivência. Por que não tentar a 
convivência na solidão? Tente viver sozinha e procure a convivência em 



 57

outro nível. Vá embora. Por que você não arrisca? Por que não dar a você 
mesma uma oportunidade? Vá embora. Deixe o seu marido. Basta de 
humilhações. Você não pode fazer mais nada por seus filhos. Está na hora de 
se conceder uma nova modalidade de vida. Ou será tarde demais. Você supõe 
que a sua presença é indispensável para a sua família. A sua ausência será 
mais saudável. Para você e para eles. Coragem, mude de vida. Você sabe 
como conseguir trabalho. Vá embora. Não queira depender do seu marido 
para sobreviver. Mostre a você mesma que você pode decidir a sua vida. 
Parta agora. Ou será tarde demais. ( MULHER...,1985, p. 92 ). 
 

 
                      Os atributos identitários do sujeito social mulher são gerados sem a legitimação 

do indivíduo mais interessado. O imaginário popular propaga constantemente imagens 

exploradas pela mídia, seja falada ou escrita, nas quais a mulher não agrega substantivos 

como beleza/inteligência, emoção/razão, maternidade/profissão, entre outros.        

                      Há uma série de preconceitos sobre a mulher que a ideologia sorrateiramente, ou 

declaradamente, alastra sobre o universo feminino, deturpando-o e retardando uma evolução 

na sociedade. A mulher em sua trajetória empreendida em direção à sua emancipação tem 

como objetivo reagir à segregação social que define-a “como hierarquicamente inferior ao 

homem, dificultando e, até mesmo impedindo, seu acesso aos serviços, às responsabilidades e 

ao prestígio dentro da comunidade” (SEABRA, Zelita; MUSZKAT, Malvina, 1985, p. 13).  

                      Consolidada nas tradições judaico-cristãs , a sociedade ocidental confere à 

mulher o nobre objetivo da procriação: a sagrada vocação maternal como sua essencial 

função, ratificada pela personagem de ficção, quando afirma: “ Na opinião de meus filhos, 

toda mãe tem obrigação de se dedicar de modo absoluto a quem pôs no mundo. Esta é a 

razão da minha vida”  ( MULHER,...1985, p. 16, grifo nosso ). Por outro lado, é dado ao  

homem, o pleno gozo de uma liberdade sexual, como podemos observar na crítica elaborada 

pelo texto literário em estudo:  

 
 
 

Quando seu marido chega, você fica querendo que ele tome o copo de água 
gelada, e em vez da maldita batida de limão, que você deve preparar na dose 
certa e na quantidade que deve durar aproximadamente duas horas antes do 
cerimonial do jantar, quando ele já vai para a mesa alto ou de porre 
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consumado e então tudo pode acontecer, como daquela vez em que ele 
obrigou a empregada a se sentar à mesa para comer e depois simplesmente 
foi para a cama com ela. E você? Onde você se escondeu para fingir que não 
estava vendo a sacanagem? Quantas vezes ele chegou  à casa embriagado e 
quebrou a louça e os copos? Quantas vezes ele já bateu em você? Basta de 
fingir e fantasiar felicidade que não é. ( MULHER..., 1985, p. 33). 
 
 
 

           O texto literário, obedecendo sua especificidade, refaz o percurso social que a 

mulher vivenciou e, infelizmente ainda  vivencia diariamente. Aquelas críticas estando na voz 

de uma outra mulher, e não naquela que conflituava a situação referida, adquire maior vigor e 

significado. Esta é uma das riquezas na criação das personagens femininas em Mulher no 

espelho ( CUNHA, 1983).  

            Situar a década de setenta do século XX como o eixo das lutas sociais 

femininas, exige-nos um breve passeio pela História de décadas ou séculos anteriores, 

períodos em que nasceram as manifestações pioneiras das insatisfações da mulher, em relação 

aos papéis tradicionais que lhes eram atribuídos pelos homens.  

         As manifestações feministas apontaram, em princípio, para o acesso à instrução 

de nível superior como ponto fulcral e como chave para a porta que tiraria a mulher da secular 

sujeição ao espaço privado para o espaço público; foram também focalizadas as 

reivindicações a respeito da posse da propriedade e do direito ao voto.  

        Em meio a tantas vozes femininas silenciadas, deparamo-nos com presenças 

revolucionárias marcantes, e, embora não seja o nosso objetivo neste estudo fazermos um 

levantamento das manifestações feministas ao longo dos séculos aos dias atuais, vale destacar  

o nome de Christine de Pisan, contemporânea do século XV – 1405 – , reconhecida como a 

primeira voz feminista a despontar denunciando o preconceito e discriminação sobre a 

mulher, com o fim de repensar o papel feminino na sociedade. Viúva e mãe de três filhos, 

Christine de Pisan escreveu  La Cité des Dames. 
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           Na primeira metade do século XIX, o Rio de Janeiro, sendo sede do poder 

nacional e considerado a maior cidade do Brasil, assegurou-se a posição de líder intelectual , 

cultural e econômico do país. Dessa forma , servindo de cenário para as primeiras expressões 

dos sentimentos feministas de algumas mulheres cultas das classes média e superior. Esse 

século foi, sem dúvida, pontuado por figuras femininas corajosas que defenderam visões de 

mundo  inovadoras para a época.  

           Ainda na primeira metade daquele século, Nísia Floresta Brasileira Augusta, 

uma das mulheres mais cultas de sua época, deixa a marca de sua passagem pelo cenário 

brasileiro como a nossa primeira feminista. Nascida em 1810, no Rio Grande do Norte, 

conseguiu somar em sua vida diversos exemplos de ruptura com os padrões de 

comportamentos vigentes. Sua obra literária acentua uma marca de mulher abolicionista, 

indianista, romântica, republicana e feminista. Nísia traduziu para o português,  em 1832,  a 

obra da professora inglesa Mary  Wollstonecraft,  A Reivindicação dos Direitos da Mulher, 

editada em 1790. Nessa obra, em que defende a igualdade como resultado da formação 

intelectual, Wollstonenecraft censura a postura de Rousseau, que acreditava ter a mulher, da 

infância à idade adulta, a necessidade de ser educada para servir ao homem. 

           No Brasil colonial, a institucionalização da família patriarcal, em uma 

atmosfera de desnivelamento quanto à liberdade entre mulheres e homens, só favorecia  às 

mulheres o casamento como única carreira possível. Caso rejeitasse a submissão ao pai ou ao 

marido, à mulher restava a reclusão em um convento, ou em um recolhimento qualquer 

levadas pela mão dos próprios maridos ou pela dos pais. Este fato era comum nos casos 

desses desconfiarem da conduta das filhas solteironas e daqueles utilizarem os conventos 

como meio de se livrarem de esposas consideradas por eles, inconvenientes.  

           Não obstante o domínio masculino, as mulheres da casa-grande atuavam no  

comando e supervisão das tarefas realizadas no lar. Aquelas atividades extrapolavam os 
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serviços domésticos, mas conjugavam trabalhos referentes à fiação, tecelagem, costura, 

supervisão de rendas e bordado, responsabilidades sobre os preparativos de comemorações a 

serem executadas na família.  

           Em se tratando das mulheres viúvas, a História registra que muitas delas 

assumiam com sucesso o comando dos negócios familiares, chegando a responsabilizarem-se 

pela chefia da família devido a incapacidade do marido e outras demonstravam liderança 

política;  exemplo disso é a senhora Josefa Carneiro de Mendonça, que participou ativamente 

da  revolução liberal, em Minas Gerais, no ano de 1842 (SAFFIOTI, 1976, p. 171).  

           Embora constatemos alguns perfis femininos que transgrediram a ociosidade no 

período escravocrata brasileiro, nada ainda subvertia a aceitação da supremacia do homem 

sobre a mulher. Essa inferiorização feminina era fruto de todo mecanismo educativo da época. 

           O progresso da urbanização, na segunda metade do século XIX,  retirou a 

mulher do interior da casa-grande, ampliando-lhe o convívio social e as idas a festas, a igrejas 

e a  teatros. Notava-se um certo relaxamento na rigidez patriarcal  na organização familiar, de 

forma que à mulher concedia-se relativa descontração na esfera do lar e fora deste, como 

resultado das regras de conversação que foram acrescidas à educação doméstica recebida por 

ela. Mudanças sensíveis para a mulher podem ser vistas a partir dos anos trinta, com o 

desenvolvimento da industrialização, quando ela passa a executar funções econômicas. 

Extrapolando o espaço exclusivamente privado, algumas mulheres passam a participar do 

espaço público. Atuando  em fábricas, em lojas, em escritórios, somam às suas atividades do 

lar, compromissos profissionais.  

           A ruptura da reclusão em que até então vivera a mulher, favoreceu a moderação 

nos hábitos paternos de escolher os maridos para suas filhas, mantendo-se obviamente, as 

atenções para evitar  o estreitamento das relações afetivas antes da união matrimonial. Outra 
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manifestação dos tempos é o prenúncio da necessidade da escolarização feminina. Entretanto, 

longe estava o projeto de igualar a educação feminina à masculina.  

           A lei de 1827 representou a primeira iniciativa para legitimar a educação 

feminina, todavia restringia o acesso da mulher às escolas de primeiro grau e mantinha a 

necessidade de instrução das prendas do lar, tais como o bordado e a costura.  

           Benedita da Trindade foi uma mestra que priorizou o ensino da escrita, da 

leitura e do cálculo, em detrimento das prendas do lar, causando sua atitude severas censuras 

por parte da sociedade. As escolas responsáveis pela educação masculina orientavam seus 

alunos ao ensino superior, enquanto que a educação da mulher guiava-se particularmente pela 

ênfase à formação para o casamento.  

           A diferença entre as escolas de moças e as de rapazes não se centrava na 

qualidade, mas na quantidade. Na época imperial, no Município da Corte, em 1855, contava-

se com 17 escolas primárias oficiais para o ensino de meninos e 9 para meninas. A freqüência 

registrava 909 alunos e 533 alunas. Em relação às escolas particulares, havia 97 

estabelecimentos educacionais, incluindo escolas e colégios: 51 para educação masculina, 

atingindo estes a freqüência de 4.490 meninos; para meninas contávamos com  46, onde a 

freqüência indicava a presença de 2.864 alunas (MOACYR, Primitivo apud SAFFIOTI, 1976, 

p. 197).  

           A carência de professoras para as escolas femininas gerou a abertura de escolas 

normais para a formação daquelas profissionais, ocasionando a censura acirrada da sociedade 

da época, chegando as normalistas a serem adjetivadas de ‘ pessoas sem moral’. Foi no ano de 

1836 o surgimento da primeira escola normal em Niterói. No ano seguinte,  a Bahia seguiu o 

exemplo. Essas escolas funcionaram precariamente, em número reduzido, com limitado 

número de matrículas até os últimos anos do império. 
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           A educação escolar de nível superior ainda era vista como coisa exclusiva para 

homens. Às mulheres era censurado este direito e aquelas que isto desejassem eram alvo de 

deboches e ironias, por estarem fugindo de suas reais atividades de esposa e de mãe.  

           Em 1879 foi discutido um projeto na Assembléia Provincial relativo à 

concessão de uma subvenção em resposta à solicitação da senhora Dona Josefa Agueda 

Felisbela de Oliveira para ir estudar medicina nos Estados Unidos. O caso gerou uma acirrada 

polêmica entre Tobias Barreto e o deputado Dr. Malaquias. Este deputado alegava que o 

cérebro da mulher possuía número menor de circunvoluções do que o cérebro masculino e 

portanto, não estava apto para dedicar-se à Ciência. Em discurso na Assembléia Provincial, 

em 22 de março de 1879, Tobias Barreto contesta este argumento e consegue provar que este 

princípio era caduco. Reconhecendo a dificuldade de serem abolidos estes preconceitos da 

sociedade, afirmava  

 

Eu sei que há ainda um certo prejuízo arraigado, e difícil de extirpar, a 
respeito da inferioridade da mulher. Há quem diga infelizmente... para 
vergonha da época, que a mulher nasceu somente para a agulha ou para o 
tear!... 
Esta teoria é do tempo, em que o homem também só tinha nascido para a 
enxada (BARRETO, Tobias, 1990, p.185.  Grifo do autor). 

 
 
 

            Concluído o discurso de Tobias Barreto, foram feitas algumas emendas no 

projeto e  Dona Josefa Agueda Felisbela de Oliveira conseguiu a subvenção solicitada. 

           A primeira matrícula feminina em estabelecimento de ensino superior deu-se 

apenas em 1881, com Dona Ambrozina de Magalhães, na Faculdade de medicina, Rio de 

Janeiro. No ano seguinte, registravam-se mais duas mulheres naquela faculdade: Elisa Borges 

Ribeiro e Generosa Estrella; também em 1882, Josefa Mercedes passa a freqüentar as aulas na 

condição de ouvinte (Relatório do Ministério do Império, 1884 apud SAFFIOTI, 1976,      
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p. 203). Porém ainda em 1930, a presença feminina em cursos de nível superior era 

significativamente reduzida, a preferência era  Medicina, Farmácia e Odontologia.  

                       A história dos últimos séculos tem sido escrita, normalmente, excluindo a 

presença da mulher dos processos industrial e urbano da modernização e até da taxa de 

crescimento. Além de serem negligenciadas, as mulheres são submetidas aos estereótipos e à 

distorção dos fatos históricos. 
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2.2  O movimento feminista no século XX   

 

                       O Movimento Feminista surgiu por volta da segunda metade do século XIX, 

nas sociedades industrializadas; ressurgiu após a II Guerra, na década de sessenta, momento 

de desenvolvimento capitalista, tendo como pioneiros os Estados Unidos, Inglaterra, 

propagando-se pelo mundo.  

          O Movimento Sufragista foi ridicularizado e hostilizado, a ponto de algumas 

mulheres esquivarem-se da alcunha de “feministas”. A sociedade trabalhou para embotar o 

ideal feminista, destituindo-lhe do seu caráter de luta política. Essa atitude despersonalizou 

durante décadas o movimento de seu verdadeiro sentido. Segundo Branca Moreira Alves 

(1980, p.12), “ A força  da imprensa burguesa sexista conseguiu deformar a imagem destas 

mulheres [as sufragistas] corajosas, num ataque de tal forma uníssono que os ecos deste 

importante movimento político se limitaram às caricaturas com que o ridicularizavam”. 

       O Movimento Sufragista Brasileiro, fortalecido durante a última década da 

chamada República Velha,  teve a liderança da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

ampliou sua atuação a partir da influência recebida pelas sufragistas inglesas e americanas. 

Não há como negar que nossas palavras, ao longo desse estudo, denunciarão nossa 

identificação com o tema selecionado para a presente dissertação. Colocamo-nos, sem dúvida, 

como partidária das lutas feministas, isentando-as de todos os adjetivos pejorativos que 

procuraram (ou procuram?) subestimar as intenções feministas, ainda que não hajamos atuado 

diretamente em nenhum estágio daquelas lutas. Acreditamos que a mulher não deve perder de 

vista seu empenho em superar as estruturas de dominação que visam subjulgá-la, subtraí-la  

do cenário onde postula-se como agente de sua História. Conforme Alves (1980), a 

interiorização da opressão elaborada pela própria mulher  
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requer uma análise do papel legitimador cumprido pela ideologia. As relações       
homem-mulher, [...] não se restringem a questões meramente econômica ou, 
como se poderia pensar no caso do sufrágio, estritamente políticas. É 
imprescindível compreender a atuação da ideologia de sexo, mantenedora das 
bases em que se exerce o sistema de poder patriarcal. (ALVES, 1980,         
p. 17). 
 

 
 

           A ideologia que constrói a imagem feminina na sociedade age de tal forma 

manipuladoramente que a própria mulher é induzida a crer em sua submissão, considerando-a 

natural. O discurso feminino em Mulher no espelho dá  vida a uma mulher que introjetou 

esse princípio distorcido “ Mas um homem é um homem e a mulher deve saber o seu espaço” 

(MULHER,...1985, p. 15). O universo de domínio feminino é, neste sentido, o espaço 

doméstico, onde a mulher comanda os afazeres do lar, as responsabilidades maternas, 

deixando ao homem, a esfera pública, de onde  este traz o sustento da família e o saber com 

que  rege aqueles que vivem sob o seu controle.      

           O movimento sufragista não conferiu às mulheres o reconhecimento de si 

mesmas como agentes da sociedade, inclusive, as próprias militantes não interiorizaram esta 

conscientização. A mulher não alcançou a superação das funções primordialmente femininas  

que lhe foram atribuídas ao longo dos anos: a da maternidade e a de dona-de-casa, 

acarretando com isto o surgimento da dupla jornada de trabalho.  

           As feministas atuais acreditam que a libertação da mulher está intrinsecamente 

relacionada à socialização dos serviços domésticos. Todavia, o trabalho doméstico não possui 

valor em uma sociedade capitalista, nem vimos ainda  esse problema da divisão de trabalho 

por sexo resolvido pelas sociedades socialistas.  

           Embora a Revolução Industrial tenha explorado a força de trabalho feminina, 

contribuiu para que a mulher realizasse uma ruptura com os limites do lar. O trabalho 

doméstico e o trabalho na fábrica encerram ambos relações de poder; no primeiro, a mulher  

lida com o poder gerado na família, no segundo com o poder em uma situação de mercado. O 
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papel de reprodutora garante à mulher uma submissão ao homem, enquanto este ainda 

conserva seu papel de ‘cabeça do casal’ na maioria dos códigos civis.  O sufragismo não 

questionou as relações econômicas que fundavam a inferiorização feminina (ALVES,  1980, 

p.18).  

           Os  interesses femininos daquela época centraram-se na busca pelo direito ao 

voto e por reformas na legislação civil e trabalhista, no direito à educação para todos, sem 

diferenciação de sexo e na participação das mulheres, em igualdade de condições com os 

homens, em concursos para cargos públicos, entre outros aspectos. O sufragismo contou com 

ativistas como Josefina Álvares de Azevedo. Ela estreou em São Paulo, em 1878, uma peça 

teatral “ O Voto Feminino”; editou a revista A Família, escreveu em número saído em 

dezembro de 1888: “ A consciência universal dorme sobre uma iniqüidade secular:  a 

escravidão  da  mulher”. Em 1891, Josefina reivindica à Assembléia  Constituinte: “o direito 

de intervir nas eleições, de eleger e ser eleitas como os homens, em igualdade de condições”.  

( ALVES, 1980, p. 91).  

           A resposta a estas e outras exigências femininas pode ser vista ao longo do 

tempo nas leis que, embora de longe, procuram contornar diferenças estabelecidas entre 

homens e mulheres, permitindo um resgate de cidadania , mediante as muitas lutas travadas 

pelas mulheres que a História às vezes silencia e apaga de sua memória.  

                       No Brasil, as mulheres utilizaram-se da imprensa para suas primeiras 

manifestações públicas quanto à denúncia de suas posições inferiorizadas diante de seus 

companheiros. Na Europa, a imprensa feminina cumpria um papel de grande valor social,  já 

no século XVIII. Nessa época, não tínhamos ainda imprensa aqui no Brasil, só nos primeiros 

anos do século seguinte pudemos contar com estas atividades (BUITONI, Dulcília Schroeder 

1986, p. 36).  
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                       Os jornais tornaram-se veículo de atuação de nossas primeiras feministas. O 

Espelho Diamantino, segundo o historiador Gondim da Fonseca (apud BUITONI, 1986,         

p. 37), foi o periódico feminino pioneiro no Brasil; carioca, lançado em 1827, abordava  os 

seguintes temas: política, modas, belas-artes e literatura, salientando que era “dedicado às 

senhoras brasileiras”. Entre outras publicações de periódicos, seguiram-se:  O Espelho das 

Brazileiras (Recife - 1831), Jornal de Variedades (1835), Relator de Novellas (1838), 

Espelho das Bellas (1841), Correio das Modas (Rio – 1839/1841), A Marmota 

(1849/1864), sucessor de A Fluminense Exaltada, O Jornal das Senhoras (Rio de Janeiro – 

1852, editado por Joana Paula Manso de Noronha). Este último periódico nascera com o 

objetivo de “ propagar a ilustração e cooperar com todas as forças para o melhoramento social 

e a emancipação moral da mulher” (apud PIRES, www.htpp//: 

fullimages/sos.mulher_pg_f.jpg); O Sexo Feminino (Minas Gerais - década de 1870), este, 

após a Proclamação da República, sua fundadora  Francisca Senhorinha da Motta Diniz 

substituiu-lhe o nome para O Quinze de Novembro do Sexo Feminino. Fica aí registrada a 

sintonia das mulheres com os acontecimentos políticos da época e o interesse do engajamento 

com a problemática social. A senhora Francisca Diniz,  professora mineira, dedicava-se ao 

incentivo à educação, à instrução e à  emancipação da mulher. No primeiro número de O 

Sexo Feminino, anunciou sua preocupação: 

 
Em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a coser, engomar, 
lavar, cozinhar, varrer a casa etc. etc., mandem-lhes ensinar a ler, escrever, 
contar, gramática da língua nacional perfeitamente, e depois, economia e 
medicina doméstica, a puericultura [...] (O Sexo Feminino, 1873, apud 
BUITONI, 1986, p. 52). 
 

 

           Através desses jornais, as mulheres pretenderam ampliar o nível de aspirações 

femininas e conscientizar a si mesmas e as demais para o potencial de autoprogresso existente 
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em cada uma. Procuravam, desse modo, promover  mudanças  no  status econômico, social e 

legal   das mulheres  no  Brasil  (HAHNER, June 1981, p. 25).  

  No final do século XIX, o sufrágio feminino tornou-se uma exigência de um 

número cada vez maior de brasileiras, sendo negado pela Assembléia Constituinte de 1891. 

Alguns constituintes acreditavam na capacidade intelectual feminina, mas, temiam que a 

aprovação do sufrágio para as mulheres, trouxesse sérias conseqüências à conservação da 

família, pois legitimaria a saída das mulheres do lar. A reivindicação do sufrágio  feminino 

deixa homens e, mesmo grande número de mulheres, horrorizados. O movimento pelos 

direitos da mulher adotou em larga escala as lutas pela igualdade de direito ao voto. Nessa 

época, as mulheres reivindicavam além de respeito, igualdade de direitos dentro da família, 

direito à educação, sobretudo universitária,  aprimoramento pleno de suas faculdades tanto no 

espaço privado como no espaço público. Josefina Álvares de Azevedo declarava serem as 

mulheres capazes de ocupar “ todos os cargos, desempenhar todas as funções; em tudo 

devemos competir com os homens – no governo da família, como na direcção do estado “       

( AZEVEDO apud  HAHNER,  1981, p. 81).  

            Inicialmente foi examinada a possibilidade de concessão do voto apenas 

àquelas mulheres que fossem altamente qualificadas, com formação universitária ou que 

possuíssem propriedades, e não vivessem sob o domínio do pai ou do marido.  

           Embora alguns homens aliassem-se às lutas femininas  pelo direito ao voto, o 

artigo constitucional conservou-se tal qual o original. O direito ao voto restringia-se aos 

homens, maiores de 21 anos, corretamente registrados, excetuando-se os analfabetos, 

mendigos, soldados e membros de ordens religiosas.  

           O início do século XX trouxe certa moderação aos ânimos mais acirrados 

quanto à emancipação da mulher. Por muito tempo víamos uma ou outra voz feminina 



 69

projetar-se no cenário brasileiro, como Narcisa Amália de Campos, poetisa e figura literária. 

Escrevia para a imprensa do Rio de Janeiro e contribuiu para o jornal  O Sexo Feminino.  

           As atividades literárias, por serem praticadas dentro do lar, representavam um 

escape usado pelas mulheres da classe superior, tanto enquanto escritoras, como leitoras, isto 

em relação aos jornais declaradamente feministas e aos não feministas. Algumas escritoras 

desafiaram o preconceito de escrever para a imprensa comum. Aos homens esta atividade não 

chegava a incomodar e para as mulheres transformou-se em manifestação de aptidões 

intelectuais, além de uma relativa emancipação  feminina . Ainda assim, a imagem feminina 

diante da sociedade permanecia imaculada, perdurava nas cabeças masculinas a imagem da 

mulher como  ser delicado e gentil, sobretudo. 

  Quanto  mais  espaço público as mulheres conquistavam, mais tornavam-se 

alvo de discriminações e oposições por parte dos homens. As atividades filantrópicas 

desenvolvidas pelas mulheres sempre foram vistas com menos críticas, assim como as 

profissões de professoras e médicas. Inversamente, as advogadas e políticas não eram bem 

vistas no âmbito das funções consideradas aconselháveis  para mulheres.  

                      No final da década de 1880, as primeiras mulheres a obter o diploma de 

advogadas depararam-se com severas dificuldades para exercer suas funções. Myrthes de 

Campos foi a primeira mulher a adquirir autorização para defender um cliente em corte, em 

1899. Pouco antes dessa mulher, Maria Augusta Meira de Vasconcelos, recifense, professora, 

praticante de esgrima e de equitação, concluiu o curso na Faculdade de  Direito mas, para seu 

desapontamento, não conseguiu exercer sua profissão. Vendo-se cerceada em seu direto 

profissional, publicou artigos em diversos jornais onde discutia essa impossibilidade gerada 

pelo fato de ser mulher. Nestes artigos polemizou com ex-colegas e professores, aversos aos 

direitos femininos. Maria Augusta chegou a receber diversas críticas, inclusive de mulheres. 
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Estas a acusavam de “ abandonar o pudor e o silêncio então exigidos às mulheres                   

( FERREIRA, Luzilá Gonçalves, 2002, p.30) “.  

                      Persistindo em sua luta por direitos iguais entre mulheres e homens, Maria 

Augusta escreve ao governador provisório do Brasil e a Deodoro da Fonseca, querendo 

desvendar quais seriam as funções que poderia exercer. A resposta recebida foi que “ o 

Direito brasileiro inspira-se no Direito Romano. Ora, em Roma mulheres não exerciam a 

magistratura. Logo...( FERREIRA, 2002,31)”. Maria Augusta não satisfeita, propõe que 

sejam modificadas as leis. Sua luta continuou através de artigos de jornais recifenses, 

provocando ainda muitas discussões sobre o assunto.  

                       Em sintonia com a luta feminina pelo direito ao voto das mulheres, Maria 

Augusta publica  no Jornal do Recife, o artigo Uma decisão injusta onde rebate a negativa à 

rogativa feita pelas mulheres sobre o direito ao voto. Maria Augusta representa uma das vozes 

femininas pernambucanas que não silenciou diante de imposições de uma sociedade arraigada 

a preconceitos que validavam as desigualdades entre mulheres e homens. 

           Nesta mesma época, nos Estados Unidos, participantes de grupos anti-

escravagistas, estiveram presentes na primeira Convenção pelos Direitos das Mulheres no 

estado de New York e fundaram a primeira associação oficial de mulheres (International 

Council of Womem). Em 1917, Maria José de Castro Rebelo participou de um concurso para 

um cargo no Ministério do Exterior, conquistando o primeiro lugar.  

                      Por volta de 1920, algumas mulheres ingressaram nas profissões e em cargos 

públicos de destaque. Bertha Maria Júlia Lutz, nascida em São Paulo, esteve na Europa 

durante sete anos, estudando na Sorbonne, além de obter depois o grau de Direito pela 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Vislumbrava a educação da mulher como a forma de 

eliminar diferenças entre os sexos. Lutz conheceu o movimento sufragista inglês, pouco antes 

da I Guerra Mundial, ocasião em que aquele movimento encontrava-se em uma de suas  fases 



 71

mais radical. A voz de  Berta Lutz ecoa no cenário brasileiro como uma das manifestações 

mais bem direcionadas da emancipação feminina. Chegou a ser líder do Movimento 

Sufragista Brasileiro, assim como do próprio Movimento Feminista. Manteve relações com o 

Movimento Feminista Internacional e a imprensa no exterior. Foi representante oficial das 

feministas brasileiras em diversas conferências, conselhos, organizações internacionais, como 

por exemplo, no Conselho Feminino Internacional da Organização Internacional do Trabalho. 

Dividiu esta representação com Olga de Paiva Meira. Naquele Conselho  viram aprovados os 

seguintes itens: salário igual, indistintamente de sexo, para a mesma função e o compromisso 

de cada Estado “ assegurar a aplicação das leis e regulamentos para a proteção dos 

trabalhadores” (SAFFIOTI, 1976, p. 258).    

                       Ao retornar ao Brasil, Lutz concorreu com sucesso em 1919 a uma alta 

colocação no Museu Nacional do Rio de Janeiro (HAHNER, 1981, p. 98). Representou o 

Brasil na Conferência Pan-Americana de Baltimore, Estados Unidos, na posição de delegada. 

Nessa ocasião conhecera a feminista Mrs. Carrie Chapman Catt. Ao voltar, funda a primeira 

Sociedade Feminista Brasileira. O contato com essa feminista americana agirá como elemento 

propulsor para a organização das brasileiras, particularmente no tocante à  transformação da 

sociedade criada inicialmente na  Federação Brasileira pelo Progresso Feminino no Rio de 

Janeiro, em 1922. Naquele mesmo ano, a Federação conquistou o acesso de meninas ao 

Colégio Pedro II, selando assim uma de suas primeiras vitórias. Aquela Federação trazia em 

seu bojo sete itens que traçavam seus objetivos, os quais cito a seguir: 

 

1. Promover a educação da mulher e elevar o nível da instrução feminina; 2. 
Proteger as mães e a infância; 3.Obter garantias legislativas e práticas para o 
trabalho feminino; 4. Auxiliar as boas iniciativas da mulher  e  orientá-la  na  
escolha  de  uma   profissão; 5. Estimular o espírito de sociabilidade e de 
cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de 
alcance público; 6. Assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa 
Constituição lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses 
direitos; 7. Estreitar os laços de amizade com os demais países americanos, a 
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fim de garantir a manutenção perpétua da Paz e da Justiça no Hemisfério 
Ocidental  (SAFFIOTI,  1976, p. 258). 
 

 

  Os primeiros anos do século XX puderam documentar em cidades grandes 

como o Rio de Janeiro um aumento no número de mulheres ‘decentes’ indo sozinhas às 

compras ou no habitual passeio nas principais vias públicas, como a rua do Ouvidor, ou 

mesmo na Avenida Central, inaugurada em 1905. Mulheres podiam ser vistas repetindo 

hábitos de seus maridos, freqüentando casas de chás e teatros. Ainda naquela época, os 

positivistas ressaltavam a superioridade moral da mulher, a igualdade intelectual, mas a 

inferioridade física e a existência feminina restrita ao espaço doméstico. As mulheres eram 

consideradas como educadoras dos homens, nunca seus pares (HAHNER, 1981, p. 90). 

Mesmo assim, o sufrágio feminino e outras questões concernentes à emancipação da mulher, 

adquiriram certa liberdade para ser discutidas, inclusive na Associação Cristã de Moços, em 

São Paulo, em 1912.  

                       Os movimentos feministas fortaleceram-se, conquistando certa respeitabilidade, 

contando com a participação de senhoras de alta classe social, as quais tornaram-se assíduas 

em congressos internacionais de mulheres. Tudo acenava para uma redução no preconceito 

acirrado sobre o feminismo. Podíamos ver algumas mulheres, antes contrárias aos anseios de 

liberdade feminina, passarem a apoiar o movimento, tal como Maria Amélia Vaz de Carvalho. 

Escritora popular portuguesa, colaboradora em jornais feministas no Brasil, embora tivesse 

sempre defendido o desenvolvimento das aptidões mentais da mulher, mantinha-se contrária à 

conquista do sufrágio feminino e à formação acadêmica na área de Direito e de Medicina.  

Para esta senhora, a educação da mulher deveria deter-se na sua preparação  como “ 

companheiras úteis”, e encantadoras mães. Contudo, renovando seu ponto de vista sobre a 

condição feminina, Maria Amélia Vaz de Carvalho passa a apoiar o direito das mulheres 

serem libertadas da escravidão da dependência psicológica masculina. O avanço de suas 



 73

idéias levou-a a difundir a necessidade das mulheres lutarem pelo próprio sustento e por uma 

profissão, embora acreditasse que estas conquistas femininas sedimentassem uma “ geração 

futura menos poética e idealista do que a sua própria (...) numa sociedade cada vez mais ‘ 

scientifica, industrial e democratica’ “ (CARVALHO, Vaz de  apud  HAHNER, 1981, p. 93). 

  Às lutas em favor da igualdade feminina foi somada a questão econômica. 

Ainda que aceitassem suas funções domésticas, suas responsabilidades em relação à educação 

dos filhos, à saúde e ao bem estar da família, as mulheres queriam na verdade interagir em 

espaços externos ao lar, tais como, fábricas, escritórios, escolas, repartições públicas, obtendo 

o sustento para os filhos e para si mesmas, aliando a estes interesses a atuação em discussões 

políticas sobre leis de proteção aos filhos e conquista de sua cidadania. As mulheres brigavam 

pelo direito ao acesso aos cargos públicos, em pé de igualdade com os homens. Assumiam 

esta reivindicação, professoras e diversas mulheres da classe média, aliadas a Leolinda de 

Figueiredo Daltro, também professora e presidente do Partido Feminino Republicano, 

fundado em 1910. Interesses políticos levaram o governo  Hermes da Fonseca a ensaiar uma 

abertura política às mulheres. Portanto, ainda que as contribuições femininas centrassem-se 

em serviços de enfermagem e no trabalho na Cruz Vermelha, Leolinda de Figueiredo Daltro 

recebendo incentivo do governo, participou da criação de um simbólico Clube de Tiro 

Feminino Orsina da Fonseca. 

  Em virtude da conquista do sufrágio feminino, em diversos países do mundo, 

após o final da I Guerra Mundial, tornou-se quase elegante em alguns círculos da alta 

sociedade  brasileira  o apoio a essa questão. O relacionamento entre feministas brasileiras e 

líderes sufragistas internacionais instigou no Brasil a organização das mulheres pelos seus 

direitos. A vinculação das brasileiras  ao movimento internacional foi selada através da 

Primeira Conferência Pan-Americana de Mulheres, ocorrida em Baltimore, em 1922. Dessa 
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relação, as brasileiras absorveram técnicas de organização e contatos pessoais que lhes foram 

úteis.  

                      As armas utilizadas por Bertha Lutz foram a influência dos líderes políticos 

brasileiros e a opinião pública. O Movimento Sufragista Brasileiro não esteve ligado a 

nenhum partido político.  As líderes do movimento sufragista, no Brasil como nos Estados 

Unidos, eram mulheres com formação profissional em Direito, Medicina, Engenharia, 

Farmácia e Odontologia, muitas delas ocupavam cargos públicos de alto nível e mantinham 

boas relações pessoais. Algumas dessas mulheres defenderam um movimento feminista 

menos radical, sem a violência e a hostilidade anti machista vivenciada nos Estados Unidos e 

na Inglaterra.  

                      As manifestações feministas na Inglaterra ocorreram através de ações de 

impacto para a conquista do voto. Emmeline Pankhurst, inglesa, fundou em 1903, a União 

Feminina Social e Política. As inglesas que integraram as lutas pelo sufrágio receberam a 

denominação de suffragettes.  

                       Em nosso país, a conquista do voto chegou em 1932 como resultado de 

acirradas reivindicações feministas para que fossem dissolvidas as diferenças de direitos entre 

os sexos no tocante às reformas eleitorais, reiteradas no II Congresso Internacional Feminista, 

ocorrido no Rio de Janeiro, em 1931,organizado pela Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino.  

                       O governo provisório legitimou as solicitações feministas de ordem política 

através do Código Eleitoral, sancionado pelo Decreto nº. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. 

O governo de Getúlio Vargas prometera uma reforma eleitoral e uma revisão nas práticas 

políticas anteriores. Em 1931, o governo apresentou um código eleitoral provisório que 

permitia o voto às mulheres solteiras ou viúvas com renda própria, ou às mulheres casadas 

com autorização de seus  maridos para votar.  
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                       Grupos feministas, tais como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

além de a Aliança Nacional de Mulheres, pronunciaram-se contra esta restrição diante do 

governo. Finalmente foram acatadas as reivindicações feministas, sendo o novo código 

decretado e neste incluído o direito ao voto a todas as mulheres, em pé de igualdade com os 

homens, excetuando-se as analfabetas. Todavia, as questões sobre o sufrágio seriam 

resolvidas finalmente através da Constituição de 1934, ocasião em que o princípio do sufrágio 

feminino foi legalizado em seu artigo 108 (SAFFIOTI, 1976, p. 263). Contribuíram para essa 

aprovação duas feministas: Bertha Lutz indicada pelo chefe do governo provisório para 

representar o Movimento Feminista organizado na Comissão Elaborada do Anteprojeto da 

Constituição de 1934. Também marcou presença nas decisões políticas de seu tempo, a 

primeira mulher integrante do Corpo Legislativo Brasileiro, a Drª. Carlota Pereira de Queiroz, 

que havia participado como delegada de São Paulo na Assembléia Constituinte de 1933.  

                       O Estado Novo, em 1937, pôs fim na política eleitoral, mantendo esta situação 

até 1945. Assim, o Brasil colocou-se em quarto lugar entre os países ocidentais a legitimarem 

o direito ao voto feminino. Até a década de quarenta do século XX, o sufrágio feminino 

tornou-se legal em Cuba, Uruguai, El Salvador, República Dominicana, e Equador. Paraguai 

só atendeu às reivindicações das sufragistas em 1962, colocando-se como o último país latino-

americano nesta conquista. Após a vitória do voto feminino, as feministas empreenderam 

lutas em favor da legalização do trabalho da mulher, da proteção à maternidade e à infância. 

Não obstante a contribuição dada à sociedade, o Movimento Feminista não agregou grandes 

massas femininas. Seu legado às mulheres foi uma conscientização centrada nos desejos de 

libertação e emancipação. Para compreendermos esses dois momentos do feminismo, 

observemos a distinção feita por Norberto Bobbio (1991) acerca da libertação e da 

emancipação abordadas pelo movimento:  

 



 76

O termo libertação é entendido como contraposto ao conceito de 
emancipação dos movimentos do século XIX; de que o Feminismo 
contemporâneo constitui a fase extrema e, ao mesmo tempo, a superação. A 
luta pela emancipação consistia na exigência da igualdade ( jurídica, política 
e econômica) com o homem, mas mantinha-se na esfera dos valores 
masculinos, implicitamente reconhecidos e aceitos. Com o conceito de 
libertação, prescinde-se da ‘igualdade’ para afirmar a ‘diferença’ da mulher, 
entendida não como desigualdade ou complementaridade, mas como 
assunção histórica da própria alteridade e busca de valores novos para uma 
completa transformação da sociedade.( BOBBIO, 1991, p. 488). 

 
  
 

           A conscientização feminina pretendeu extrapolar os problemas específicos 

enfrentados no universo da mulher, mas também atingir questões concernentes ao mundo, nas 

quais a mulher achava-se tocada direta ou indiretamente. Todavia, observa-se que muitas 

mulheres, após a conquista do sufrágio não encontraram mais razões para se manterem 

ligadas às diversas lutas sociais discutidas pelo Movimento Feminista como movimento 

social, retardando assim a efetiva participação feminina nas esferas políticas.  

           De acordo com Bertha Lutz (apud HAHNER, 1981,p. 103), o Movimento 

Feminista daquela época achava-se dividido em dois. De um lado, a posição individualista, 

econômica e intelectual; de outro, a  social e a política. Esta líder feminista considerava a 

primeira posição a mais avançada. Os interesses do Movimento variavam entre defesa à paz 

mundial, assuntos mais específicos como o pagamento igual para trabalho igual de homens e 

mulheres, oportunidades educacionais iguais para homens e mulheres. Lutz manteve-se em 

atividades políticas mesmo depois da conquista do voto, esteve presente na conferência 

patrocinada pelas Nações Unidas no Ano Internacional da Mulher, realizada no México, em 

1976, quando encontrava-se aos 82 anos, vindo a falecer no ano seguinte.  

           A sociedade brasileira viu surgir diversos grupos de mulheres que, embora 

conservando a luta pelos direitos femininos, a postura ideológica  de esquerda  que os 

caracterizava, diferenciava-os do Movimento Feminista conhecido anteriormente. A atuação 

daqueles movimentos de mulheres voltava-se em essência para acontecimentos políticos da 
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época, tal como o alto custo de vida,  pondo em segundo plano as reivindicações 

especificamente  femininas. Saffioti (1976) considera que: 

 

Embora o feminismo de quaisquer tendências não tenha tido ampla  
penetração na sociedade brasileira, constituiu verdadeiro marco na história de 
vida de grande número de mulheres urbanas pertencentes a duas gerações, 
conquistando, para a mulher, direitos que lhe eram indebitamente negados 
enquanto personalidade humana. 

               (SAFFIOTI, 1976, p. 281) 
 

 

  Segundo Benetida da Silva (apud VIEZZER, 1989, p. 5), tornar-se mulher 

significa “ construir uma identidade feminina dissociada dos surrados padrões culturais e 

morais vigentes, da mulher eternamente subordinada, impostos por essa sociedade patriarcal 

que aí está relegando a mulher a segundo plano na vida social, econômica e política do país”. 

Repensar as relações entre mulheres e homens não se limita a estabelecer uma nova ordem, 

onde inverteremos a situação atual, onde o que antes acentuava o caráter essencialmente 

masculino, adquira a marca exclusivamente feminina. Trata-se de refazer determinado 

percurso histórico, resgatando desigualdades, injustiças, com a finalidade de salvaguardarmos 

a dignidade de uma sociedade onde todos convivam como agentes de seu próprio universo, 

respeitando as diferenças individuais de cada ser. 

  O Movimento Feminista abrangeu uma variedade de tendências, e apesar de 

não ser nosso objetivo discorrer sobre esta, apresentaremos alguns tópicos mais 

caracterizadores  desse Movimento.   

                       O feminismo radical aborda a opressão feminina como relacionada à diferença 

biológica determinada pelo sexo. Embora seja esta a tônica feminista mais propagada pela 

mídia, essa tendência é bastante reduzida no Brasil. Este ponto de vista procura sobressair  a 

diferença sexual como  a única relevante entre mulheres e homens e a única causa da 

subordinação feminina. Desta postura nasce a tentativa da sociedade polemizar o movimento 
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e difundi-lo como “ uma guerra das mulheres contra os homens ou um fator de divisão na 

classe popular” ( SAFFIOTI apud VIEZZER, 1989, p. 73).  

                      O feminismo socialista representa uma das linhas centrais do Movimento atual. 

Refletindo a partir do pensamento das socialistas, as feministas unem teoria à prática, 

empenhando-se  na “ construção de uma teoria de gênero na sociedade, ajudando a desvendar 

a realidade da subordinação da mulher que ainda se mantém inclusive nos modelos socialistas 

implantados em várias  partes do mundo”  ( YOUNG, Kate apud VIEZZER,1989, p. 73). 

                      A questão do gênero foi levantada pelo Movimento Feminista para que fosse 

evitada a diferenciação da mulher através do sexismo, mas como ser humano. Essas 

discussões provocaram nos homens a inexorável necessidade de reverem conceitos  acerca de 

seus papéis na sociedade, além de se verem obrigados a admitirem que haviam perdido o 

poder, antes absoluto, sobre a chefia da família e sobre o saber intelectual, profissional e 

econômico. Os ideais feministas passaram a mostrar sinais de  uma luta conjunta de mulheres 

e de alguns homens, onde se buscou reconstruir conceitos de eqüidade entre os sexos para o 

estabelecimento de uma sociedade que respeitasse diferenças e primasse pela igualdade sócio-

política entre os seres que a integrassem.     

       O período entre 1975/1985 estabeleceu-se, através de iniciativa das Nações 

Unidas, como a Década da Mulher. Este decênio teve como bandeira central a ênfase na 

necessidade de Desenvolvimento, Igualdade e Paz. Embora não tenha empreendido relações 

sociais igualitárias para a maioria das mulheres, homens e crianças, essa manifestação 

concorreu para levar ao conhecimento social as múltiplas faces que assinalam o retrato da 

mulher subordinada, indicando prováveis caminhos inovadores para a revisão das relações 

sociais entre homens e mulheres. 

                       Grande número de Clubes de Mães e Grupos de Mulheres evidenciou-se a 

partir de 1975, impulsionado provavelmente pela Década da Mulher. Os Clubes de Mães e os 
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Grupos de Mulheres foram criados através das seguintes instituições:  Igreja Católica  ( 67%),  

Legião Brasileira de Assistência - LBA ( 13,8%), Movimento de Saúde – apoiados pela 

Prefeitura Municipal (5,1%), Clubes autônomos (2,1%), Clubes vinculados a partidos 

políticos, sociedade de amigos de bairro e a entidades filantrópicas particulares (7,2%). Os 

Clubes de Mães manifestam “ o deslocamento para trás da identidade das participantes, que 

não se definem ali como mulheres, mas enquanto seres identificados por sua função 

reprodutora, implícita no papel social de mães” (VIEZZER, 1989, p. 68).  

                       Considerando o período de ditadura militar em nosso país, podemos afirmar 

que as integrantes destes clubes ultrapassaram os limites para a época em que viveram, pois 

chegaram a mobilizar mulheres e parte da população em uma série de movimentos sociais.  

Os Clubes de Mães distinguiram-se dos Grupos de Mulheres pela postura política  assumida. 

As próprias mulheres dos Clubes sentiram a necessidade de denominarem-se como ‘Grupos’, 

no momento em que ampliaram a consciência e interagiram nas questões sociais juntamente 

com mães solteiras, professoras, margaridas, prostitutas, adolescentes, mulheres chefes de 

família, trabalhadoras rurais, entre outras categorias. Os Clubes de Mães passaram a atestar a 

evolução de quem percorreu o caminho  

 
da subordinação doméstica à participação comunitária e em movimentos 
sociais de envergadura, e, a seguir, da participação social específica à 
participação em um movimento social próprio, ou seja, a passagem do nível 
das questões  do bairro  para  o  nível  das relações sociais gerais entre 
homens e mulheres ( VIEZZER, 1989, p. 69).   

  
 

            No período que compreende os anos de 1970 a 1980 as discussões feministas 

abordaram sobretudo a problemática referente ao trabalho feminino e à integração da mulher 

ao espaço público ou da produção. Em seguida, deram prioridade às questões vinculadas ao 

corpo, como violência sexual, aborto, saúde, sexualidade, homossexualidade, a produção da 

teoria acerca das problemáticas da mulher, o levantamento histórico e conceitual, a discussão 

a respeito do patriarcado, sobre gênero, classe, raça, entre outros temas.  



 80

           No Brasil, assim como em outros países da América Latina e do Caribe, os 

grupos, entidades e núcleos feministas surgidos nos anos de 1970 sofreram diversas 

transformações. Alguns extinguiram-se, outros despontaram trazendo em seu bojo novas  

discussões acerca de lutas políticas e da expansão do movimento popular. Estes grupos 

dedicaram-se, aos poucos,  à prestação de serviços ao Movimento de Mulheres, detendo-se 

em setores de pesquisa, documentação, comunicação e vários serviços alternativos de saúde. 

O SOS Mulher defendeu os interesses referentes à questão da violência sofrida pela mulher, 

sobretudo no âmbito doméstico, daí surgindo a proposta da criação das Delegacias da Mulher.  

           A partir dos anos oitenta, a existência dos grupos feministas  já não se restringia 

ao contexto do  Rio de Janeiro ou de São Paulo. Nesse período, as metas feministas atingiram 

as organizações de classe: sindicatos, associações, partidos políticos, entre outros. Dedicaram-

se também a pesquisas, cursos de formação, assessorias, produção de recursos educativos, 

realização de programas de rádio e televisão, pesquisa-ação-participante com mulheres da 

classe popular. A atuação nessa época convergia para os movimentos sociais. Esses grupos 

mobilizavam-se através de fóruns permanentes, comissões, coordenações estaduais, o que 

podia ser observado em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo. 

            Nas discussões referentes à Constituição  de 1988  vimos a participação das 

feministas, além de mulheres da classe popular, que não se diziam feministas, em plenários de 

Encontros Estaduais e Nacionais. A intenção era legitimar, naquele documento máximo dos 

diretos humanos, as reivindicações femininas no que tange à garantia dos diretos da mulher de 

uma forma abrangente, seja quanto ao trabalho, saúde, criação de meios para coibir a 

violência no âmbito familiar, entre outros itens que assegurariam a dignidade feminina.  

           Algumas vitórias da organização das mulheres através do Movimento Feminista 

(www. http: rizoma.ufsc.br/semint/trabalhos) foram os avanços na Constituição de 1988, 

conquista de licença maternidade de 120 dias, lei Nº. 9.100/95 que legalizou a obrigatoriedade 

http://www.http:/
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de haver no mínimo 30% de mulheres inscritas em chapas de partidos políticos e implantação 

do aborto na rede pública para o caso de estupro e/ou risco de vida da mulher gestante, 

reforma no Código Civil garantindo direitos iguais entre os gêneros, criação do Conselho 

Nacional, Conselhos estaduais e Municipais da Condição Feminina, Delegacia Especializada 

para atender as mulheres, programas de creches em diversos estados brasileiros, Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISAM), programa de educação não diferenciada 

desenvolvido em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, entre outros estados, criação 

de núcleos de estudos sobre a mulher em muitas universidades brasileiras. 

           O feminismo como ideologia política invadiu o território dos estudos 

acadêmicos por volta dos anos setenta do século XX, estabelecendo-se como abordagem 

crítica literária feminista de obras de autoria feminina, disseminando estudos sob várias 

olhares. A crítica feminista foi bem aceita pelos americanos que àquela época encontravam-se 

à volta com os debates estruturalistas, pós-estruturalistas e desconstrutivistas, achando-os 

áridos e falsamente objetivos, “a epítome de um discurso masculino pernicioso do qual muitas 

feministas desejavam escapar” ( SHOWALTER, Elaine, 1994, p. 24).  

            Assumindo uma forma revisionista, a crítica feminista apoiou-se em modelos 

anteriores e passou a  discutir  a propriedade de estruturas conceptuais vigentes. Em seguida, 

essa perspectiva cedeu lugar a uma discussão mais centrada na literatura produzida por 

mulheres. Um dos aspectos dessa análise crítico-literária detém-se sobre o estudo da mulher 

como escritora e focaliza os temas abordados pelas obras femininas, a evolução e as leis de 

uma tradição literária enfocada pelas mulheres, os gêneros e as estruturas dos escritos 

femininos, a história, a psicodinâmica da criatividade das  mulheres, os estilos, a trajetória da 

carreira feminina individual ou coletiva. Para nomear esse discurso especializado, Elaine 

Showalter (1994, p. 29) sugere o termo “ginocrítica” (gynocritics).  
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            O Movimento Feminista é considerado como um dos movimentos sociais 

responsáveis pelo processo de democracia firmado no Brasil nos anos oitenta. O engajamento 

político-partidário dos grupos feministas naquela década expandiu a atenção das mulheres a 

questões da esfera político-social; descentralizou a figura da mulher como única responsável 

pelas obrigações do espaço doméstico, abriu diálogo entre o estado e a sociedade. Houve a 

adesão de muitas mulheres ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A 

proposta daquelas integrantes era atuar no âmbito do partido e do governo. Por outro lado, 

uma outra parcela de mulheres optava pela total independência de quaisquer movimentos 

político-partidários. Vimos, dessa forma, certa divisão nos ideais feministas naquele 

momento. Algumas mulheres ligaram-se à Igreja, aos partidos políticos, outras não desejaram 

esse tipo de articulação.  

            Os Congressos da Mulher Paulista focalizaram em seu interior essas 

divergências. O primeiro desses Congressos, realizado em 1979, contou com cerca de 

oitocentas integrantes, em particular, mulheres dos bairros. Naquele momento foram 

aprovadas questões como: lutas por creches, salário igual para trabalho igual, veto a qualquer 

tipo de violência sobre a mulher. Em 1980, o segundo Congresso computou um total de 

quatro mil mulheres aproximadamente, entre as quais vimos: donas-de-casa, empregadas 

domésticas, estudantes, moradoras de bairros centrais e periféricos, operárias. Nesse evento, 

1980 foi instituído “o ano da denúncia às violências praticadas contra a mulher”, além de 

documentar diferenças ideológicas entre grupos pertencentes ao PMDB e ao Partido dos 

Trabalhadores (PT). As tensões entre estes  grupos  foram geradas por discussões em torno da 

luta pelo poder no interior do mesmo partido, pelo confronto com a oposição da  Igreja frente 

a problemáticas como o aborto e o divórcio, e pela  postura diante da complexidade das 

relações pessoais. O conflito entre os grupos feministas chegou ao ponto de fragmentar o 

Terceiro Encontro Feminista, fracionando-o em dois.  
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            Na ruptura entre os grupos feministas, enquanto as mulheres de bairro 

dedicavam-se a trabalhos com grupos na periferia, as feministas lidavam com temas como 

saúde e sexualidade, produção de meios de comunicação alternativos, para veicularem 

interesses femininos e criação de centros de documentação, contando para tanto com o apoio 

de entidades como o Jornal Mulherio ( 1980-1988 ) e o Centro de Informação Mulher (CIM) 

e a Casa da Mulher de São Paulo.  

           A década de oitenta foi palco do surgimento de vários grupos, entre eles: a 

Rede Mulher (entidade feminista de educação popular), grupo Sexualidade e Saúde, a União 

de Mulheres de São Paulo e a organização de entidades autônomas de mulheres (que não se 

proclamavam feministas), comissões fundadas no Partido dos Trabalhadores, na Central 

Única dos Trabalhadores, em alguns sindicatos como o das Indústrias Químicas e 

Farmacêuticas. Os Grupos de  Mulheres dos setores populares não se auto-definiam como 

‘feministas’, excetuando A Associação das Donas-de-Casa de Mauá, feminista declarado 

desde 1966, ano de sua criação. Alguns Clubes de Mães, ainda que essencialmente fundados 

por integrantes das Comunidades Eclesiais de Base, não permaneceram restritos às 

abordagens propostas pela Igreja. 

  O  Movimento Feminista na década de 1990 conjugou grupos distintos em sua 

origem, extensão, e interpretação acerca da subordinação da mulher, nível de engajamento nas 

causas feministas, procurando a organização de congressos, associações, clubes, comitês, 

sindicatos, e ainda que tenham manifestado uma heterogeneidade de ideologias e práticas,  

visaram à defesa do estabelecimento da igualdade de relações e dignidade  entre homens e 

mulheres. 

           Os desafios nos quais o Movimento Feminista empenha-se ao nascer este 

terceiro milênio  fundamentam-se sobre o combate à pobreza, a problemática da violência, os 

direitos humanos das mulheres, a contínua preocupação com a saúde feminina, e sobretudo a 
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persistência quanto à mulher manter sua luta na conservação de seu “ direito de ter direitos”   

( CASTILHOS, Clair  in  www. http://. sinasefe.sc.org.br/entrevista.html).  

                       Depois de submergir nesse contexto, Helena Parente Cunha traz à tona Mulher 

no Espelho, romance onde predomina o foco narrativo em primeira pessoa.  Esta ficção surge 

do confronto entre duas vozes: a submissa e a transgressora, representadas pela  protagonista  

(a mulher no espelho, não nomeada) e a mulher que escreve a narrativa ( também não 

nomeada). Lembremos que ao nos referir à protagonista nos serviremos da expressão “a 

mulher no espelho” em minúsculas; ao citarmos a obra, referiremo-nos  a  Mulher no 

espelho, com inicial maiúscula e em negrito. Utilizando-se do recurso metaficcional, a autora 

brinca com o fazer literário e o desnuda, expondo-nos as figuras narrativas como instâncias 

ficcionais, adiantando-nos que não se trata de “autobiografia”, e nos dá a conhecer a sua 

heroína: “ Sou uma personagem de ficção. Só existo na minha imaginação e na imaginação de 

quem me lê. E, naturalmente, para a mulher que me escreve.” ( MULHER ..., 1985, p. 7). 

                       Concluindo esta etapa do presente estudo, na qual estabelecemos uma inserção 

no cenário sociocultural do momento em que Mulher no espelho foi  produzido, concedamos 

voz à sua autora, para que ela possa respaldar seu discurso narrativo com uma parcela de sua 

visão de mundo como fazedora de Literatura: 

 

Muitas vezes, escrevo para tentar me libertar de coisas que me sufocam. Isto é muito 
bom. E também é terrível porque revivo angústias e revoltas ante situações que não 
posso resolver. Escrevo porque, ao inventar situações, encontro um pouco de mim 
mesma. Escrever é também decifrar enigmas. E se perder em labirintos. E encontrar 
alguma chave para alguma possível saída e novamente não saber qual a verdadeira 
porta em meio aos reflexos dos espelhos.” (CUNHA IN TRIBUNA DA 
IMPRENSA ONLINE, julho 2003). 

 
 
 
            Como as vozes femininas entrecruzam-se, seja na ficção, seja fora dela, 

vejamos o que nos diz  Lya Luft  sobre o ato da escrita literária  
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O escritor é um ser particularmente antenado, não apenas para o fundo da 
chamada alma humana, mas, conscientemente, para as realidades a seu redor. 
E ainda que eu não faça literatura explicitamente engajada, empenho nela um 
ardente engajamento na aventura existencial humana, e na sua qualidade. 

Essa chama, essa antena sutil se multiplica e tateia o mundo e o próprio 
interior, do qual emana uma luz que resiste e transborda. Os artistas são 
recipientes de carvões em brasa e têm visões que tentam esconjurar com 
traços, gestos, música ou palavras – e nesse trânsito entre realidade e 
sonho, cujas fronteiras para eles pouco importam, vão e vêm entre 
territórios que igualmente os convocam. Então para mim escrever é 
transitar – e tentar, quem sabe, fixar relances disso que, com os olhos e 
com a sensibilidade, todos nós vislumbramos. ( LUFT, 2000, p. 171). 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

A  MULHER  NA  NARRATIVA  ESPECULAR  
 
 
 

Ao nos vermos frente a frente, 
espelho irreversível, não nos 
vemos frente a frente. Nós nos 
vemos entre. Não o choque do 
defronte, mas o escorregar sob. 
Quanto mais ela[a narradora] me 
evita, mais eu a prendo. Quanto 
mais eu a prendo,  mais me 
pertenço.(Cunha, Helena Parente 
MULHER NO ESPELHO, 1985, p. 20).  

 
 

 
           Diante do romance Mulher no espelho (CUNHA, 1983)4, nosso interesse recai 

sobre a mulher  não somente enquanto personagem – elemento intrínseco ao texto ficcional – 

mas, “enquanto resultado de um processo produtivo e enquanto criação de um locutor 

socialmente determinado” (RIBEIRO, Luís Felipe, 1985, p.3, grifo nosso ). A leitura desse 

romance aguça-nos o estudo sobre a imagem feminina traduzida pela ficção, sobre a 

investigação acerca de quem articulou esse texto, e para quem foi ele destinado. O limite 

geográfico da veiculação do texto é um dos itens que concorre para a compreensão de suas 

condições de elaboração. O contexto social de onde o texto emerge , circula, e é usufruido 

pelos prováveis leitores são também marcas merecedoras  de atenção.  

            Segundo a ensaísta Helena Parente Cunha (HPC), o tema predominante na 

literatura feminina brasileira contemporânea é a busca da mulher por sua própria  identidade.  

 

                                                           
4 A edição de Mulher no espelho utilizada para nossa análise é de 1985, portanto, faz-se necessária a distinção: 
referência ao ano de publicação:1983; referência das citações do romance:1985. 
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Nesse universo temático insere-se a Helena Parente Cunha escritora; gestando perfis 

femininos enredados em conflitos interiores que os dividem e os tornam, ao mesmo tempo, 

universais e inominados; essa ficcionista desenha com maestria o mundo da mulher traçado 

pela ordem falocêntrica e pelo desejo de subverter essa ordem e assim materializa-se diante de  

nossos olhos o romance Mulher no espelho. 

 

Em meio aos meus espelhos, sentindo o desespero da solidão dela[da 
narradora], do seu remorso camuflado de liberalismo e independência, invado 
o seu despudor. Dispo-me de vergonha e receios. Nua em meio aos espelhos. 
Não me acho. Onde estou, semeada em tantas imagens? Não, não sou eu. É ela 
na sua indecência. Ela. A mulher que me escreve. Olha-me e sorri. Me 
aproximo. Estou rente à face fria. O espelho. Os espelhos. Neste instante não 
tenho nenhum controle sobre ela. Eu a odeio. Fecho os olhos para não ver o 
seu sorriso cínico. Ela sabe que agora pode fazer de mim o que quiser, eu 
agarrada em suas garras. Neste instante, não tenho nenhum controle sobre 
mim. Totalmente perdida de desejos sem respostas. Negação de ter vivido. Por 
que não afirmar poder viver? Por que desejos sem respostas? Abro bem os 
olhos. Sem medo de olhar. Vejo. Meu corpo resiste, esguio e liso, meu rosto 
sorri  sorriso lascivo e lúbrico. Agora sim, tenho a certeza. Este rosto é meu. O 
meu rosto. Meu rosto. Não, não. Este rosto é dela, a despudorada. Fecho os 
punhos. Avanço. Contra quem? 
Minhas mãos estão sangrando sobre os pedaços dos espelhos espalhados pelo 
chão. O sangue mancha os espelhos partidos. Minhas mãos doem, penetradas 
de infinitas lâminas. Perco-me de todos os rostos. Os pedaços de rosto a meus 
pés. No desespero me atinjo. Eu? ( MULHER..., 1985, p. 40 - 41). 
 
 
 

            Resultando-se como sujeito feminino fragmentado, protagonista de uma 

História articulada pela coragem de romper estruturas seculares, a mulher no espelho5 

fraciona-se para compor-se inteira. Silenciada por uma infinitude espaço-temporal, uma voz 

feminina ecoa além dos limites demarcados pela autoridade patriarcal absoluta. Emergem de 

seu inconsciente para a realidade frustrações latentes, anteriormente rendidas. Subvertendo-se 

a si própria, a mulher no espelho configura-se como uma fala que resiste à tradição de 

submissão, mas, veremos que evadir-se do universo de dominação e sujeição não é tarefa fácil 

para esta mulher.  

                                                           
5 A referência à mulher no espelho – em minúscula – trata-se da protagonista; em maiúscula, Mulher no 
espelho, reportamo-nos ao romance, visto que aquela não é nomeada pela autora. 



 88

 

O processo de conscientização pelo qual a protagonista passará é metaforizado através do 

conflito provocado por duas vozes antagônicas, dialeticamente construído no jogo de 

espelhos.  

            O discurso da protagonista perpassa a voz que pretende manter a hegemonia do 

domínio patriarcal. Introjetando uma visão de mundo androcêntrica, esta mulher incorpora 

valores equivocados, estereotipados, passados de geração a geração, tomando-os como seus. 

A ordem estabelecida sob a égide da inferiorização feminina é imposta à mulher como 

herança de uma cultura que impõe como naturais as diferenças entre mulheres e homens, a 

ponto de elas próprias acreditarem e aceitarem como ‘verdades’ estes equívocos.  

           A protagonista de Mulher no espelho supõe sua felicidade no cumprimento de 

seus papéis de esposa e mãe   

 

Meu marido acha que devo viver exclusivamente, totalmente,   
exaustivamente para ele. Isto me faz muito feliz. Na opinião de meus 
filhos, toda mãe tem obrigação de se dedicar de modo absoluto a quem pôs 
no mundo. Esta é a razão da minha vida (MULHER..., 1985, p. 16, grifo 
nosso). 

 

 

                       A inserção desta mulher ficcional no contexto histórico brasileiro da época de 

sua criação/publicação (1983) é articulada através do recurso metaficcional, pelo qual são 

levantados questionamentos críticos em relação à condição feminina daquele período. A voz 

da protagonista-narradora surge como mediadora entre a ficção e a realidade, tornando-se 

veículo da conscientização feminina estabelecida a partir da década de sessenta do século XX, 

quando o Movimento Feminista organizou-se como movimento político reivindicatório das 

mulheres. A narradora nos lembra:  
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Você não pode continuar a alimentar esta atitude absurda. É preciso ter    
consciência dos próprios direitos, sobretudo nos dias de hoje, final da década 
de 70 [ século XX ], numa cidade como Salvador. A mulher deve reagir, não 
se permitir levar pelos caprichos e exorbitâncias da família. Você não pode 
continuar a viver assim” (MULHER...,1985, p.16.  ). 6
 
 
 

            Esta é a resposta da narradora à fala, acima citada, da protagonista. Deparamo-

nos nesta citação com a espinha dorsal do discurso narrativo em Mulher no Espelho. Como 

já dissemos, são duas vozes, duas consciências que duelam entre o dever e o querer, o desejo 

e a culpa. A narrativa se edifica no combate entre a voz transgressora (a narradora) e a voz 

submissa (a protagonista), confronto refletido no reflexo do espelho. Este confronto     

assinala-nos a dualidade entre a visão de mundo de uma e a de outra mulher sobre a condição 

feminina. As duas vozes femininas assumem o papel de narradoras, criaturas ficcionais que 

antagonizam os princípios e atitudes uma da outra. Mulher no espelho é movido pelo desejo 

de redesenhar a identidade feminina a partir da problematização sobre a crise e o 

descentramento da noção de sujeito, alteridade e diferença entre homem e mulher. 

Lentamente, a insatisfação feminina, dissimulada há muito, brota inquietudes, vozes íntimas 

que incitam a mulher à conscientização visceral. 

 

Quando seu marido chega, invariavelmente tarde e fora de hora, nem  presta 
atenção se você está arrumada ou não. Só interessa a ele ver você bem 
preparada, se há visitas, sobretudo as tais que ele gosta de impressionar, 
através da imagem de um lar bem instituído, esposa dócil e bonita. Ele quer 
você junto dele apenas para servi-lo, abrir a janela ou fechar, ligar ou 
desligar o ar condicionado, a massagem nos pés carregados de chulé, o 
remédio da alergia, o nariz escorrendo. Conversar sobre problemas do 
escritório. Depois que a bebida lhe sobe à cabeça, ele reclama e pragueja. 
Você corre daqui para ali e não consegue despregar nenhum sorriso                  
( MULHER..., 1985, p. 17). 

 
 
 

                                                           
6 No romance Mulher no espelho, a fala da narradora é colocada em itálico para diferenciá-la da voz da 
protagonista. 
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Se você assumiu um comportamento semelhante ao de sua mãe, isto se deve a 
um desejo de se identificar com ela, um modo que você encontrou em criança 
para estar com seu pai. Você diz que ama sua mãe e, no entanto, não a visita 
nunca nem a recebe em casa, apesar de morarem tão perto. Você se reprime 
porque prefere não fazer valer a sua vontade, tornando-se cada vez mais 
frustrada e insatisfeita. ( MULHER..., 1985, p. 25).  
 

 

           A princípio, faz-se necessário a simulação de uma segunda voz para 

metaforizar um desejo silenciado, acovardado. A protagonista é flagrada em um momento que 

atravessa um caos interior e procura resgatar o elo entre si mesma e o mundo. A tensão 

instaurada pela tentativa de refazer seu percurso existencial, onde pretende refutar verdades 

sacralizadas pela cultura de domínio patriarcal  em que fora educada, evidencia-se na fala da 

narradora que citamos acima. 

            O discurso feminino ficcional é marcado pela resistência da mulher às 

situações de sujeição em que se encontra, quando acreditava ser a responsável única pela 

harmonia do lar e manutenção de todas as tarefas  concernentes ao interior doméstico. A fala, 

acima referida, reporta-nos a muitas das questões femininas (feministas), discutidas no 

capítulo anterior desse nosso estudo, o qual procurou delinear alguns pontos específicos das 

reivindicações feministas propostas pelas discussões levantadas por diversos grupos de 

mulheres no contexto real e transfiguradas pelo discurso ficcional. Todas as discussões 

projetadas na fala acima citada possibilitam-nos supor que o olhar crítico de Helena Parente 

Cunha posiciona-se antenado aos problemas sociais relacionados à condição feminina de seu 

tempo. 

                       Segundo Umberto Eco (1985, p.8), o título de uma obra é “ uma chave 

interpretativa.”  Partamos, pois, desse princípio e façamos valer  a chave que nos presenteia 

Helena Parente Cunha. Mulher no espelho nos levará às veredas trilhadas pela autora para a 

construção de uma ficção que tematiza a condição feminina, no cenário socio-político 

brasileiro dos anos oitenta do século XX, ressaltando a busca da mulher por sua  identidade. 
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Como personagem emergente de um espaço-tempo onde inegavelmente a mulher engajava-se 

nas lutas pelo direito à voz , ao espaço e a direitos iguais aos dos homens num sentido amplo, 

essa mulher no espelho divide conosco dores e alegrias experienciadas na construção de si 

mesma. 

Impermeável ao sentimento, não choro não rio não grito não calo. Desvivo. 
Antivivo. Que fiz da minha vida? Que fiz da minha morte? Há quanto tempo 
morri? Fugir-me. A hora frouxa me apatiza mais. Embotamento dos sentidos 
que dessentem imagem som aroma gosto. Só o peso na pele. O tato grosso e 
lerdo. Insubstancialmente. Não sabendo querer, não sabendo sentir, não sei 
saber o meu rosto no espelho. Anti-rosto. Despergunto. Improcuro. Anti-eu. 
Des-eu. Desespelho. ( MULHER, ...1985, p.88, grifo nosso). 
 

 

                  Diante de um espelho, vemo-nos a nós, ou vemos a quem não queremos ver? A 

necessidade de nos ver, de nos alcançar, às vezes nos exige um vôo para o qual não possuímos 

a coragem momentaneamente. Forjamos então máscaras, reflexos de outros, projetamos 

outras vozes, desculpamo-nos daquilo que somos, assegurando que não somos. O espelho 

atende a necessidade de vermo-nos como a ‘outro’; travestindo-nos naquele que não 

queremos ser, sendo-o.  

                 Originando-se do termo speculum (espelho), especular ( do latim speculare ) 

carrega consigo a carga semântica de “ Examinar com atenção; averiguar minuciosamente; 

observar; indagar; pesquisar. [...] Meditar, raciocinar, refletir, considerar. [...]”                   

( HOLLANDA, Aurélio Buarque de. 1986, p.702). Mulher no espelho construir-se-á  na 

vertente da especulação da mulher por si mesma. Objetivando unir a verdade de seu coração 

aos princípios de sua consciência, nossa mulher no espelho revelar-se-á à medida que se 

permitir aprofundar no reflexo do espelho, expondo-nos sua alma.  Na tradição japonesa, “ o 

Kagami, ou espelho, é um símbolo de pureza perfeita da alma, do espírito sem nódoa, da 

reflexão de si na consciência ( CHEVALIER, Jean,1989, p. 395)”.  
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Na fluidez das linhas divisórias, qual a distância entre o rosto no espelho e o 
espelho ante o rosto? O real é o irreal, agora e lá. Por que não? As datas 
convergem nas minhas imagens e eu digo eu. Mas quando digo eu, não sou a 
mulher que está escrevendo esta página. Quando digo eu, eu apenas me 
imagino. Quem escreve é ela. E o meu rosto no espelho? Quem é?                     
( MULHER...,1985, p. 8) 

 
 

Espreito pelas frestas do que me foi negado. Do que me neguei. A minha 
nudez me atrai, me excita, me assusta. Gozo ante os espelhos que me lançam 
por onde nunca me tracei. Dentro dos espelhos. Sinto um orgasmo que não 
sinto. Orgasmos sem orgasmo. O suicídio lentamente assumido no dia-a-dia. 
Somente pelos espelhos se pronuncia a avidez do meu sexo, relegado à mudez 
e à ausência. Sou inteira este sentir que não sinto. ( ... ) Mergulho nas minhas 
imagens multiplicadas e tenho o desdobramento da minha solidão.                     
( MULHER...,1985, p. 39) 

 
 
 

                  A mulher e o espelho, relação entrecortada pela fragmentação do eu, 

identidades múltiplas que se chocam, se contradizem, se influenciam, se constroem,  se 

desconstruindo. De acordo com Plotino (apud CHEVALIER,1989, p. 395), “ a imagem de um 

ser está sujeita a receber a influência de seu modelo, como um espelho”. No percurso 

dialógico, entre protagonista e narradora, presenciaremos a fusão dos dois caracteres. A 

função do espelho extrapola a intenção primária de apenas refletir a imagem superficial e 

externa, sendo assim, reafirmamos que : 

 

O espelho não tem como única função refletir uma imagem; tornando-se a 
alma um espelho perfeito, ela participa da imagem e, através dessa 
participação, passa por uma transformação. Existe, portanto, uma 
configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que o contempla. A 
alma termina por participar da própria beleza à qual ela se abre.                     
( CHEVALIER, 1989, p. 396).   

 

            A construção do perfil feminino vai delineando-se a partir das trocas do 

conhecimento de valores entre protagonista e narradora, onde ambas reconhecem-se partes de 

um universo sócio-político que as separa radicalmente e as une inevitavelmente, por serem 

ambas consciência unívoca do ser feminino, erigido das malhas de uma luta por tempos 

igualitários para a mulher, através da conquista de sua cidadania. 
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Eu abato as minhas culpas, os meus remorsos, por outros canais, outras 
computações. As minhas culpas, os meus remorsos. Não gostar da gordura 
balofa do meu marido. ( MULHER, ...1985,   p. 65 ). 
 

 
 

Por odiar  tanto o seu marido, você o mata diariamente. Roída de culpa e 
remorso,  você consente em dividir a sua cama. (...) Você admite que seu 
marido leve para o seu quarto, para a sua cama, uma funcionária da 
empresa. Você sai para fazer compras, fingindo acreditar que eles vão 
resolver um caso urgente de trabalho. Você está precisando sempre se punir 
porque nunca acha o seu consentimento suficiente. Você se condena, porque 
sabe que odeia seu  marido. A gordura balofa não é mais do que a casca de 
toda uma estrutura que você abomina e finge aceitar. ( MULHER, ...1985,   
p. 65 ). 
 
 
 

           A ficção e a história entrelaçam-se nesse romance de Helena Parente Cunha, 

sem com isso a autora posicionar-se como uma voz panfletária nas questões feministas. A 

autora de Mulher no espelho opta por contar a estória de uma mulher que se busca, 

parecendo partir da voz de alguém que atravessa os acontecimentos, registrando-os com 

fidelidade fotográfica de quem viveu aquilo que é narrado.  

           A narradora de Mulher no espelho, através de seu olhar crítico, nos conta uma 

experiência vivenciada por ela própria. A narrativa é a expressão do vivido, narrado a partir 

de uma perspectiva de dentro das ações transmitidas. A narradora nos fala de sua experiência 

feminina e seu relato adquire autenticidade aos nossos olhos devido a supormos tratar-se de   

uma ação vivida por quem nos fala no tecido textual. Segundo Silviano Santiago (1989, p. 

38), a autenticidade do relato estabelece-se a partir do narrado ser  experienciado por aquele 

que narra. A narradora “ao dar fala ao outro, acaba também por dar fala a si, só que de 

maneira indireta”( SANTIAGO,1989, p. 43). Na voz da narradora perpassa a fala da 

protagonista e vice-versa. Vemos uma oscilação entre narradora e protagonista, uma situação 

vivida por ambas, as quais dividem a mesma sofreguidão no processo narrativo, revestidas no 

papel de narradoras. 
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Se me enraiveço com meu marido e meus filhos, sofro depois remorso que 
me rói até os ossos. Então procuro recompensá-los de minha falta. Gostaria 
de seguir o exemplo de minha mãe que nunca perdia a calma com o marido e 
com os filhos. A não ser quando eu me excedia. Mas aí ela tinha razão. 
(MULHER..., 1985, p. 23) 

 
  

E por acaso você não tem razão de se impacientar com seus filhos, os filhos 
que matam a mãe todos os dias? E por que você haveria de se manter 
impassível ante as agressões de seu marido? Nos tempos de hoje, alguém se 
mostrar subserviente ao ponto a que você chegou, somente mesmo arrastada 
por um patológico sentimento de culpa. Você tem necessidade de se punir. 
Você sabe muito bem que você não gostava de sua mãe. Você tinha ciúmes 
dela. (MULHER..., 1985, p. 23). 
 

 

            Perguntemo-nos qual a necessidade de a narradora articular um diálogo entre si 

mesma e sua protagonista? Por que a narradora não fala de si mesma em sua própria voz? Por 

que um olhar voltado a uma outra, a qual é a sua outra metade, consciência em ebulição? Por 

que o artifício estilístico de uma voz feminina contar-se através de um olhar fragmentado de 

outra? Alguém observa a si mesmo.  

          A protagonista narradora em Mulher no espelho remete-nos ao narrador pós-

moderno referido por Santiago, pois esta assume o papel de espectadora de si mesma, forja 

uma distância de si para contar-se através do olhar de uma outra,  cria uma personagem de si 

mesma, um seu duplo refletido no espelho. Entre narradora e protagonista sustenta-se uma 

relação alimentada pelo olhar de uma sobre a outra. Uma simultaneidade de papéis e de 

perspectivas narrativas. A relação entre ambas é delineada pela dupla memória, num jogo 

dialético, cujo veículo materializado desse diálogo é o espelho. A narradora é um olhar que 

espreita a si e ao seu outro, recompondo pela memória o passado povoado por complexos de 

inferioridade e sujeições à lei paterna.  

           A narrativa projeta-nos o conhecimento que ambas têm de si próprias. Ao longo 

do percurso ficcional vemos crescer uma interseção de caráter e ações vividas. A identidade 
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entre ambas é soerguida pela memória. O passado é um tesouro manifesto paulatinamente. O 

olhar da narradora denuncia-nos  que a protagonista protege-se na recusa do reconhecimento 

das verdades solapadas pelo rebuscar da memória. O anonimato da protagonista é reiterado 

pela narradora que a deixa sem nome. Conhecemo-la apenas como ‘ a mulher no espelho’. Ao 

mesmo tempo, a protagonista ao assumir o foco narrativo, repete a neutralidade nominal, pois 

a narradora é mencionada apenas como ‘ a mulher que me escreve’. O próprio título do 

romance - Mulher no espelho - registra o desejo de a autora manter nessas mulheres - 

protagonista e narradora - , uma abertura quanto a definições nominativas. Essas mulheres 

passam a ser apenas mulheres, numa indicação imprecisa, tornando-se toda e/ou qualquer uma 

que se encontre em transição semelhante àqueles seres que a ficção corporificara. 

            À medida que a narrativa evolui, há uma simbiose entre narradora e 

protagonista. O espelho parece-nos de duas faces. Um rosto mostra o outro, o qual esconde-se 

ao tempo em que é desnudado pelo primeiro. A protagonista conquista um trunfo em suas 

mãos, pois enquanto é desnudada por sua ‘antagonista’, a narradora, as lembranças brindam-

lhe com o desvelamento da personalidade de sua narradora. O leitor presencia a construção de 

uma identidade formada por duas faces de um só rosto:   

 

Eu sou a voz  da culpa que ela não quer ouvir. [...] A mulher que me escreve é 
filha da culpa e do remorso. Nasceu da minha obsessão. Nestes dois meses em 
que não me escreveu, ela viveu, me viveu. Dia após dia. Hora após hora de sua 
insônia. A minha onipresença nela” ( MULHER...,1985, p. 71). 
 

 

  O duelo estabelecido entre narradora e protagonista reporta-nos ao conflito 

feminino interior oriundo do desejo de subverter a ordem e a culpa que arrasta a mulher à 

obediência. Transgressão e submissão chocam-se. A protagonista vê-se na narradora no 

presente - transgressora de seus limites -  assim como a narradora transporta-se ao passado na 

pele da protagonista – submissa num território machista.  
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Como ela [ a narradora ] emerge desenhada pelo impulso de reagir contra as 
pressões, considera a minha condescedência resultado de fraqueza e abulia. A 
passividade consciente exige esforço mais produzido que o rompante de 
rebeldia. A rebeldia é um salto, força explosiva de um instante. O corte sem a 
consistência da espera. A opção livre e aberta pela passividade aponta o 
percurso lento e íngreme. Espessura de paciente soma.             
(MULHER,1985, p. 20). 
 

 

            Na busca de autoconscientização, ambas vêem-se simultaneamente num tempo 

entrecortado pelo passado e pelo presente. Forças antagônicas que desenham o confronto 

entre a mulher sem voz e a mulher autônoma que pretende dissipar-se de modelos sociais, 

ancestrais de uma História que não traz sua assinatura. Instaura-se um combate entre o 

aqui/agora  e o lá / ontem. Linha divisória entre submissão e transgressão. A mulher de antes e 

a mulher de agora. 

 

Agora e aqui. Agora, na superposição de meus rostos, em convergência de 
datas. Aqui, no cruzamento de meu corpo com o espaço de minhas imagens. 
Agora e aqui. Por que não antes e lá? Por que não? Na fluidez das linhas  
divisórias, qual a distância entre o rosto no espelho e o espelho ante o rosto? 
O real é o irreal, agora e lá. Por que não? As datas convergem nas minhas 
imagens e eu digo eu. Mas quando digo eu, não sou a mulher que está 
escrevendo esta página. Quando digo eu, eu apenas me imagino. Quem 
escreve é ela. E o meu rosto no espelho? Quem é?   ( MULHER, 1985, p.  8). 
 

 

           À pergunta “Por que se olha?” (SANTIAGO, 1989, p. 49) respondemos que em  

Mulher no espelho, o olhar traz consigo a razão e a finalidade de exaurir o desvelamento do 

rosto feminino subjacente às estruturas patriarcais remanescentes no nosso cenário brasileiro, 

sobretudo, da época de produção desse romance. A submissão feminina camuflada na 

protagonista vem à tona pela voz persuasiva da narradora, ao tempo  em que a protagonista 

deixa à mostra o passado de obediência da narradora. O movimento dos olhares de ambas – 

frações de um caráter duplo -  oscilando entre passado e presente, expõe a evolução feminina 
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no campo do não literário. A atitude omissa da mulher protagonista contrapõe-se à atitude 

libertadora da narradora. Exposta aos efeitos do tempo, a protagonista reinventa seu presente. 

Envereda em uma sensualidade antes ausente, mostra um rosto desconhecido de si mesma.  

 

Gosto de vestir um dos meus vestidos proibidos, interditados por meu marido 
como indecentes. Sorrio cúmplice de mim mesma. Abaixo mais o decote. 
Cores em gritos, maquiagem especial. Nos olhos, muita sombra, muito rímel. 
Os cílios postiços. O cabelo despenteado caindo em cima da testa. Abaixo 
ainda mais o decote. Quem é a mulher provocante no espelho? Não sou eu. 
Parece-se com ela, a mulher que me escreve. Continuo a dançar, no meu 
vestido vermelho, muito justo, muito decotado, aberto na perna, mal 
reconheço a imagem que me salta do espelho. É ela? Sou eu? Qual a 
verdadeira? ( MULHER..., 1985, p. 37). 
 

 

            À medida que a protagonista assume as impressões do olhar da narradora, 

inicia-se o processo de  rupturas aos modelos sociais. Mulher no espelho articula a 

experiência “... do ver. Do observar. [...] A experiência do olhar. O narrador que olha é a 

contradição e a redenção da palavra na época da imagem. Ele [ o narrador ] olha para que o 

seu olhar se recubra de palavra, constituindo uma narrativa” ( SANTIAGO, 1989, p. 51). 

Nesse romance, o olhar da outra é forjado para que, a distância de si mesma, a mulher melhor 

possa se ver, se analisar. Nesse enredamento, o leitor é convidado a percorrer no trajeto 

ficional, os percalços sociais na estruturação dos fragmentos do sujeito individual na 

sociedade .  

        A narradora soma ao seu papel de contadora de estórias,  o de instigar a 

protagonista a se desvelar diante dos leitores que lêem a ambas. Instaura-se, então, no interior 

da narrativa, um duplo jogo enunciativo entre narradora e protagonista, configurado no 

artifício do diálogo que corta todo o texto ficcional. Participamos, enquanto leitores, de um 

jogo entre identidades e diferenças instituídas pelas personalidades femininas que duelam 

entre si:  
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Você não pode continuar a alimentar esta atitude absurda. É preciso ter 
consciência    dos próprios direitos, sobretudo nos dias de hoje, final da 
década de 70, numa cidade como Salvador. A mulher deve reagir, não se 
permitir levar pelos caprichos e exorbitâncias da família. Você não pode 
continuar a viver assim. (MULHER..., 1985, p. 16)  
 

 
Eu só vivo assim. Minha escolha, meu caminho. A mulher que me escreve me 
entrevê embaçada, sem contorno. Porque ela pertence à minha imaginação, eu 
a vejo nas suas linhas, seus recantos. Ela só viverá, se eu a imaginar. Eu só 
viverei, se ela me escrever. Nós nos encontramos ligadas por um fio tenso e 
tênue. ( MULHER, 1985, p. 16) 
 

 
 

           A fala da narradora, lembremos, é marcada pelo itálico, diferenciando-se da voz 

da protagonista. Esse confronto assinala um outro confronto, tensão entre o real e o ficcional.        

          Ao jogar com a imaginação do leitor e os artifícios da criação narrativa, 

apresentando-nos uma estória dentro de outra estória, Mulher no espelho configura um 

processo de mise-en-abyme7, que expõe o espelhamento de enunciados distintos. A ficção 

empreende uma reflexão sobre si mesma, sugerindo-nos uma estória dentro de outra estória, 

além de nos colocar diante de uma mulher que ao olhar-se em um espelho, apresenta-nos uma 

outra  que também confronta-se diante do espelho e retorna este olhar  à primeira. 

                        A expressão mise en abyme, bastante conhecida na crítica literária 

contemporânea, foi utilizada pela primeira vez por André Gide por volta de 1893. Gide “teria 

partido da observação de um procedimento heráldico [...] Ele observa que a figura reduzida do 

brasão dentro do brasão gera ao infinito sempre o mesmo brasão repetido”( RODRIGUES, 

Selma Calasans, 1985, p. 49).  

           O conceito de mise en abyme foi expandido sobretudo pelos teóricos ligados ao 

nouveau roman francês. Entre estes estudiosos destacam-se Jean Ricardou com Problèmes 

du nouveau roman (1967) e Lucien Dällenbach com Le récit spéculaire – Essai sur la mise 

en abyme (1977). De acordo com Dällenbach (apud ANTUNES, Nara Maia, 1982, p. 61)  

                                                           
7 Composição em abismo. 
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mise en abyme é “ todo fragmento textual que mantenha uma relação de semelhança com a 

obra que o contém. Todo tipo de mise en abyme funciona como um reflexo, um espelho da 

obra que o inclui” . 

  Considerando que as relações de similitude não obedecem ao mesmo grau de 

analogia com a obra que o inclui, Dällenbach reúne as especularidades em três níveis 

distintos: 

1. a reduplicação simples: o fragmento mantém com a obra que o inclui uma 
relação de semelhança simples ( grau de analogia: similitude). 

 
2. A reduplicação ao infinito: o fragmento mantém com a obra que o inclui uma 

relação de semelhança a tal ponto que ele também inclui um fragmento que o 
reduplica, que também tem um fragmento que o reduplica, e assim 
sucessivamente( grau de analogia: mimetismo). 

 
3. A reduplicação paradoxal ou aporística: o fragmento reflexivo contém a obra 

que o inclui (grau de analogia: identidade). (DÄLLENBACH apud 
ANTUNES,1982, p. 61, Grifo nosso). 

 
 
                        Reconhecendo que cada categoria reenvia a outra, Dällenbach chama-nos a 

atenção para o fato de não se poder traçar uma separação radical entre essas. Reafirmando-nos 

a noção de mise en abyme, este autor assevera que é ‘ mise en abyme todo espelho interno 

que reflita o conjunto do relato por reduplicação simples, ao infinito ou paradoxal 

(DÄLLENBACH apud ANTUNES,1982, p. 61, Grifo do autor). Vejamos em Mulher no 

espelho exemplo dessa construção especular. 

 

A mulher que me escreve me entrevê embaçada, sem contorno. Porque ela 
pertence à minha imaginação, eu a vejo nas suas linhas, seus recantos. Ela só 
viverá, se eu a imaginar. Eu só viverei, se ela me escrever. Nós nos 
encontramos ligadas por  um fio tenso e tênue. Não podemos nos separar. Por 
querer, entreguei mãos e pés aos laços e aos nós que me amarram. Entre os 
laços e os nós, meu limite de liberdade. ( MULHER..., 1985, p. 16). 

 
 
 

             Incorporada à  tematização na arte, a atenção sobre o espelho remonta aos 

séculos XVI e XVII. Quanto à tradição literária, a contemporaneidade aponta Jorge Luis 
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Borges como precursor da utilização daquele objeto em sua obra. Seguindo esse precursor, a 

literatura conta com um elenco bastante vasto que explora o espelho como artifício literário,  

herança originada no mito de Narciso, aquele cuja contemplação de sua imagem nas águas, 

leva-o à morte. A técnica especular prevê a disposição de um elemento desestruturador de 

uma ordem, uma espécie de desierarquização. Trata-se de uma desmitificação de um sistema 

de poder, elaborada mediante a metalinguagem presente no registro duplo gerado pelo 

espelho. O romance Mulher no espelho evidencia “ um processo incessante de permutação 

entre realidade e ficção, entre ficção e ficção mesma, baseado nesse artifício do espelho que 

quebra a linearidade da representação e leva o leitor/espectador a se deter no processo da 

produção da ficção” (RODRIGUES, 1985, p. 49). Vejamos o exemplo a seguir : 

 

Indispensável delinear as fronteiras entre personagem, narrador e autor. A 
personagem aqui sou eu. O narrador é ela, a mulher que me escreve. O autor 
não tem nada a ver com a estória. Aliás, a autora. São três entidades que, por 
força das circunstâncias, se uniram. Aqui, o narrador, ou seja, a mulher que 
me escreve, é personagem da personagem. Minha personagem. O que não 
invalida a diferença básica. Como disse antes, muitas vezes, ela é ela, eu sou 
eu. Quanto à autora, não sei quem é. Não entra na estória. Ou entra? Seremos 
projeções dos seus fantasmas? Não importa. Uma coisa é certa. Quando o 
autor entra no romance, passa a ser personagem. Transforma-se em ficção. 
Neste livro, ela, a autora, seria personagem da minha personagem. Portanto 
criação em terceiro grau. Garanto que a autora não aceitaria de bom grado 
participar desta estória. Ela tem veleidades quanto à sua autonomia. Mas não 
entra na estória porque eu não quero. Se eu quisesse, ela viria. Mesmo a 
contragosto. Não estou interessada no desinteresse da sua vida. Se eu dependo 
da mulher que me escreve, a autora depende de mim. Sem mim, não haverá 
este livro. Sem a mulher que me escreve, eu não me incorporo. E a autora não 
será, sem uma sem outra. A interdependência dos planos. Tudo depende de 
tudo. ( MULHER..., 1985, p. 72). 
 

 

                       Ao tematizar o processo narrativo, a autora pretende evidenciar a ficcionalidade 

do texto literário. Ao problematizar a linguagem, a literatura problematiza a realidade, o 

mundo no qual aquela foi gerada. A existência da obra literária condiz a uma dupla 

problematização. Ou seja, a literatura ao instaurar-se como tal, questiona a realidade e a 

linguagem. Desse modo, observamos que “A atividade auto-reflexiva da linguagem literária 



 101

não pode, pois, ser confundida com uma fuga à realidade, porque ela traduz uma tentativa de 

melhor aproximar-se dessa realidade. ( ANTUNES,1982, p. 56).   

           Desvendar os véus dos procedimentos narrativos diante do leitor, além de torná-

lo integrante do mundo ficcional forjado pelo escritor, o coloca na encruzilhada do real/irreal. 

Com o leitor, a função de mediar esses dois pólos, advertindo-nos dos limites concernentes a 

um e a outro. 
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3.1   A mulher e o espelho 

 

                  Levados pela correlação mulher/espelho, enveredamos nas implicações  que 

este confronto suscita. Antecipadas as inferências do tema mulher, vejamos agora, à 

medida que discorrermos sobre as veleidades do espelho, os interstícios trançados pelo par 

mulher/espelho. 

         Em ensaio intitulado Sobre os espelhos (1989), Umberto Eco após partir da 

noção de espelho como  “ qualquer superfície regular capaz de refletir a radiação luminosa 

incidente”, questiona a respeito dos  termos virtual e real, os quais estão ligados ao reflexo 

especular em questão: 

 
 

A imagem real dos espelhos côncavos é, do ponto de vista do senso comum, 
irreal, e é chamada ‘real’ não somente porque o indivíduo que a percebe pode 
confundi-la com um objeto fisicamente consistente, mas também porque pode 
ser concentrada numa tela, coisa que não acontece com imagens virtuais. 
Quanto à imagem virtual, é assim chamada porque o espectador a percebe 
como se ela estivesse dentro do espelho, quando o espelho, obviamente, não 
tem um ‘dentro’. Mais curiosa ainda é a definição pela qual a imagem 
especular seria invertida, ou simétrica, ou – como diz vulgarmente – de 
simetria inversa. Tal opinião ( de que o espelho ponha a direita no lugar da 
esquerda e vice-versa) é tão arraigada que alguém  até insinuou que os 
espelhos têm essa curiosa propriedade, a de trocar a direita pela esquerda (... ) 
Mas o ponto é que nem mesmo os espelhos verticais invertem ou emborcam. 
O espelho reflete a direita exatamente onde está a direita, e a esquerda 
exatamente onde está a esquerda. É o observador (...) que, por identificação, 
imagina ser o homem dentro do espelho, e olhando-se percebe que usa, por 
exemplo, o relógio no pulso direito. O fato é que o usaria se ele, o observador, 
fosse aquele que está dentro do espelho ( je est un autre! ).                     
( ECO, 1989, p. 14). 

 
 

             No plano da reflexão conceitual, para o olhar humano, ainda é difícil distinguir 

inteiramente o fenômeno físico provocado pelas ilusões que o espelho sugere,  estabelecendo-

se dessa forma um tipo de divergência entre percepção e juízo.  
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                       Abandonadas as questões técnicas sobre o espelho, ainda que nosso estudo não 

pretenda-se psicanalítico, recorramos às noções lacanianas sobre as fronteiras entre o 

imaginário e o simbólico nas quais  aquele objeto se interpõe.  

                      Segundo Jacques Lacan (apud CAVALCANTI, Raíssa, 1992,  p. 36), o estádio 

do espelho principia a constituição do eu. A identificação da criança com a sua imagem 

refletida no espelho origina as suas  demais identificações. A ligação da criança com o 

espelho é semelhante à sua vinculação com a mãe.  

                      Aquele psicanalista denomina por ‘tempos’, as etapas vividas na fase do 

espelho: 1. Ocorre a indistinção da criança com a mãe. O reflexo é apreendido pela criança 

como um ser real, que não é captado como sendo ela, e sim um outro, sendo este outro, a 

própria criança. 2. A criança já percebe que a imagem especular não é um ser real. Nesse 

momento, ela já possui o discernimento para conceber que não há ninguém por trás do 

espelho, portanto já não busca a imagem em que acreditava no estágio anterior. 3. Esse último 

‘ tempo’ é caracterizado pela identificação do outro como imagem. Nesse processo, a criança 

procede à  distinção entre essa imagem e si mesma, entretanto, a maturidade em que se 

encontra nesse momento, permite-lhe reconhecer-se nessa imagem. A protagonista de Mulher 

no espelho atravessa esse terceiro tempo, onde atinge, por fim, a sua fase de identificação 

com a imagem projetada pelo espelho: 

 

Meu rosto no espelho é o dela. Ela sou eu. Eu sou ela. Ombros envergados. 
Olhar arriado. O cruzamento eu-com-ela fechou-se no estreito eu-comigo. 
Somos apenas uma. Somos eu. 
Eu. 
EU. Convergência esmagadora. Os espelhos reluzem insuportáveis. Gelados. 
Olho mais do que olho. Olho no olho. Fundamento. Eu escrevo o que escrevo. 
EU. ( ... ) 
Olho um rosto inteiro num pedaço de espelho. Um rosto só. Não identifico o 
cheiro que o vento traz. Meu rosto. Inteiro. Sou EU. O vento vem da 
tempestade. Muita. O vento. E se faz mais brando.                     
( MULHER..., 1985, p. 71). 
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           A fase do espelho é definida por Lacan como sendo a experiência inicial de 

identificação básica e como a aquisição da primeira imagem plena de seu corpo enquanto 

estrutura do eu. Essa primeira imagem total de si, substituirá a angústia pela concepção  

fragmentada de si mesmo. A noção do espelho e as etapas a ele relacionadas proporcionarão à 

criança a sua integração “ dentro de uma dialética, que a constituirá como sujeito”( LACAN 

apud CAVALCANTI, 1992, p. 37). 

 A  busca da verdadeira identidade foi alvo dos estudos de Carl Jung. 

Identidade, para Jung, significa a conquista individual  da essência de cada ser. O narcisismo 

é considerado por esse psicanalista como tema de vital relevância para o desenvolvimento da 

personalidade.  Os conceitos sobre persona, sombra, anima, animus e self vinculam-se 

intrinsecamente à noção de narcisismo. Ao examinar esses itens, Jung trata temas referentes   

“ à identidade, à  auto-imagem, às introjeções de objetos externos, às identificações e 

projeções, às idealizações, às relações com os objetos internos e externos, à inflação da 

personalidade (CAVALCANTI, 1992, p. 74)”.  

             Vejamos de forma concisa a relevância daqueles termos no processo da 

aquisição da identidade de acordo com a abordagem jungiana. A persona diz respeito aos 

papéis desempenhados no mundo e às funções e responsabilidades relacionadas a esses 

papéis.  

O desenvolvimento da persona como função de relação com o outro, como 
compromisso e responsabilidade, só é possível com o desenvolvimento do 
ego. O ego maduro é capaz de se adaptar criativamente às expectativas da 
cultura e às próprias necessidades, e imprimir à sua persona social a marca da 
sua individualidade, da sua verdadeira essência, daquilo que realmente é. (...). 
A persona se forma na infância, através das introjeções, das identificações e 
imitações de modelos significativos, do ponto de vista afetivo, para a criança. 
A formação da persona é em grande parte determinada pelas expectativas 
paternas e dos adultos mais próximos. A formação do ego e da persona é mais 
ou menos simultânea, paralela e indissoluvelmente unida, porque envolve uma 
noção mais discriminada e abstrata dos conceitos do eu e do outro, o que se é 
para o outro e a expectativa do outro sobre si mesmo. (JUNG apud 
CAVALCANTI, 1992, p. 75). 
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            O diálogo diante do espelho  metaforiza a  busca de identidade feminina 

reduplicando a mulher que persegue a si mesma. Com um olhar no passado e os pés no 

presente, ela forja a farsa de ser uma outra. Nesse processo, a autora permite-nos uma 

associação ao segundo conceito jungiano relacionado à questão da identidade. Ao rejeitar 

atributos da personalidade daquela que dialoga consigo diante do espelho, surge-nos o tópico 

da sombra definida por Jung como sendo:   

 

o eu negado, alijado, alienado, rejeitado pelos padrões da consciência; uma 
parte da personalidade não aceita e que se constitui no outro interno, 
incômodo dentro de cada um. O outro, que também se é e que não se deseja 
ser, o outro que é alienado do convívio consciente. [ ... ] A sombra são aquelas 
partes que sofrem o repúdio da personalidade, que o indivíduo não admite ter 
ou não deseja ser; os aspectos arcaicos e subdesenvolvidos da personalidade. 
A sombra está diretamente relacionada com a persona. [...] a persona pode 
adquirir a função defensiva de encobrir as partes indesejáveis, apresentando 
uma aparência mais aceitável.(JUNG apud CAVALCANTI, 1992, p. 8). 
 

 
 

           A caracterização da protagonista evolui em forma de duelo entre ela e a 

narradora. Oscilando os focos narrativos, emergem traços de personalidades opostas que se 

entrecruzam, vibrando um antagonismo consciente entre ambas. Ao negar  na narradora 

aquilo que ela recusa em si, esconde-se por trás de uma imagem para disfarçar a fragilidade e 

a insegurança diante do desvendar da nova mulher que há muito prepara-se para vir à tona. 

Esse jogo de repressão/projeção vai tecendo o caráter forte e o poder correspondente à 

autêntica individualidade: 

 

Os muitos homens que percorreram o seu corpo, que cortaram a sua carne, 
deixaram pregado o sinal da culpa. Que ela tenta esconder dela mesma. Em 
meio aos meus espelhos, sentindo o desespero da solidão dela, do seu remorso 
camuflado de liberalismo e independência, invado o seu despudor. Dispo-me 
de vergonha e receios. Nua em meio aos espelhos. Não me acho. Onde estou, 
semeada em tantas imagens? Não, não sou eu. É ela na sua indecência. Ela. A 
mulher que me escreve. Olha-me e sorri. Me aproximo. Estou rente à face fria. 
O  espelho. Os espelhos. Neste instante não tenho nenhum controle sobre ela. 
Eu a odeio. Fecho os olhos para ver o seu sorriso cínico. Ela sabe que agora 
pode fazer de mim o que quiser, eu agarrada em suas garras. Neste instante,  
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não tenho nenhum controle sobre mim. Totalmente perdida de desejos sem 
respostas. Negação de Ter  vivido. Por que não afirmar poder viver? Por que 
desejos sem respostas? Abro bem os olhos. Sem medo de olhar. Vejo. Meu 
corpo resiste, esguio e liso, meu rosto sorri sorriso lascivo e lúbrico. Agora 
sim, tenho a certeza. Este rosto é meu. O meu rosto. Meu rosto? Não, não. 
Este rosto é dela, a despudorada. Fecho os olhos. Fecho os punhos. Avanço. 
Contra quem? 
Minhas mãos estão sangrando sobre os pedaços dos espelhos espalhados pelo 
chão. O sangue mancha os espelhos partidos. Minhas mãos doem, penetradas 
de infinitas lâminas. Perco-me  de todos os rostos. Os pedaços de rosto a meus 
pés. No desespero me atinjo. Eu? ( MULHER..., 1985, p. 41)   

 
 
 

           O confronto com aquela parcela do eu que se converteu em outro (a sombra), 

seja pela negação, seja pela projeção, permite que o indivíduo desnude-se de suas auto-

imagens falsas e idealizadas. Esta passagem de Mulher no espelho descrita acima reflete o 

confronto entre a sombra ( projetada na narradora, a outra do espelho) e o desvestimento da 

persona, apresentada por Jung como condição fundamental e primeira para estabelecimento 

do processo de individuação – desenvolvimento psíquico -  e conquista do eu verdadeiro. Esse 

confronto não indica um ponto final na relação entre a persona e a sombra, pois sempre “ 

haverá os aspectos da sombra que devem ser confrontados, e da persona que é 

permanentemente mutável e reelaborada”  (JUNG apud CAVALCANTI, 1992, p. 82). 

 No momento posterior ao confronto da persona com a sombra temos a etapa 

considerada por Jung como  anima e  animus. Estes termos representam as polaridades 

masculina e feminina: 

 

O relacionamento mais precoce com o masculino e com o feminino simbólico 
se dá através das figuras da mãe e do pai. [ ...] a mãe e o pai são os primeiro 
depositários das imagens arquetípicas do masculino e do feminino, que mais 
tarde, com o desenvolvimento da consciência, serão vivenciados como anima 
e como animus. Os pais reais são os receptáculos adequados para a projeção 
das imagens arquetípicas do masculino e do feminino, que nesse momento 
necessitam assumir a forma de mãe e pai simbólicos. ( JUNG apud 
CAVALCANTI, 1992, p. 83 ). 
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                       O relacionamento da criança com os pais será decisivo para a relação entre a 

anima e o animus. As experiências vividas pela criança marcarão suas futuras escolhas e 

interações com os outros, assim como determinará sua capacidade de relacionamento com a 

anima e o animus. Jung considerou o processo de reconhecimento do masculino e do 

feminino, assim como a identificação da anima e do animus, o reconhecimento do outro no 

nível interno.  

                      O universo ficcional em Mulher no espelho põe à mostra um contexto familiar 

sedimentado pela autoridade masculina. As experiências da infância da protagonista são 

povoadas pela voz materna dando suporte aos mandos e desmandos paternos. Esse modelo de 

estrutura familiar será reproduzido pela mulher adulta que segue à risca ordens e opiniões do 

marido, dos filhos, que ressoam os princípios patriarcais assimilados no convívio quando 

menina. Na infância, a mulher no espelho viveu o pânico e o dissabor da desobediência às 

leias paternas. Tudo possuía o tom severo das concepções do pai.  

                     Em um universo familiar rigoroso, formado pela mãe, pelo pai , e um irmão 

menor, a protagonista cresceu assustadiça e insegura, temendo não atender às expectativas de 

seu genitor. Algumas passagens no tecido narrativo exemplificam nossas considerações. Há 

algumas situações vivenciadas quando criança que justificam o caráter inseguro, arredio, o 

sentimento de culpa experimentado por qualquer tipo de transgressão. A vida sexual da 

protagonista sofreu severos danos devido à criação arcaica e inteiramente castradora do pai. O 

produto dessa educação repressora foi uma adolescente física e psicologicamente retraída, 

introspectiva diante de toda a situação que lhe exigisse uma maior exposição diante de 

estranhos, temendo as censuras paternas, que eram reiteras pelo silêncio materno.        

           Examinemos, a seguir, alguns momentos do construto ficcional que respaldam 

nossas ponderações acerca dos elementos mais relevantes à formação identitária de a  mulher 

no espelho.  
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Eu brincava com meu irmão e quando me zangava, logo me arrependia. Mas 
uma vez, ele quebrou minha boneca de louça.  [... ] Fiz queixa a meu pai, seu 
irmão é pequeno, não sabe o que faz.  [ ... ] pare de chorar, eu quero a minha 
boneca, saia já daqui, eu não parava de chorar, [ ... ] cale essa boca menina, 
então eu quebrei o elefantezinho de meu irmão. De propósito, na frente dele. 
Fiquei de castigo, presa no sótão.  ( MULHER..., p. 10) 

 
 

 Me tire daqui, painho. Nunca mais vou quebrar os brinquedos de meu irmão. 
Sentia vergonha quando meu pai contava para as visitas que eu tinha quebrado 
o elefante de meu irmão. A partir de então, ninguém mais me achou obediente 
nem bem comportada. ( MULHER..., p. 11) 

 
 

[ ... ] para viver bem com meu pai que eu amava, aprendi a viver para amá-lo. 
Um pai muito  grande para os meus olhos pequenos. Nunca via meu pai 
completamente. Não levantava a cabeça para falar com ele. Se ele não se 
abaixasse até o meu temor, eu não veria a ruga que se afundava no meio de 
sua testa. ( MULHER..., p. 15) 

 
 

O menino preto filho da cozinheira da casa do lado se escondendo e correndo 
pelo muro. Subindo na mangueira. Me atirando uma manga, que eu não 
apanhava para não perturbar a ordem natural das coisas. Minha ama, que era 
ama de meu irmão e tinha sido ama de meu pai e era filha da ama de meu avô, 
ela também pertencia àquele universo de leis invioláveis. Meu avô, chicote na 
mão, esporas nos pés. Minha  ama dizia que menina branca não deve se 
misturar com menino preto.( MULHER..., p. 18) 

 
 

Quando meu pai me proibia a praia ou o cinema e me mandava ficar em casa, 
fazendo companhia a meu irmão, eu não hesitava em obedecer. [ ... ] Eu não 
agüentava ver meu pai aborrecido por minha causa. Não suportava enganar a 
ele que acreditava em mim, confiava na minha palavra. Preferia privar-me de 
um passeio a contrariar meu pai. ( MULHER..., p. 20) 

 
 

Meu pai queria que eu brincasse com meninas menores do que eu, minhas 
vizinhas, eu brincava, pulava corda, corria picula, apostava corrida, enquanto 
as minhas colegas iam passear no Farol, na Rua Chile, matinês aos domingos, 
festas nos clubes, [...] flertes, namoros. [ ... ] Eu brincando em frente ao portão 
de minha casa. Minhas colegas passando e rindo. ( MULHER..., p. 43). 

 
 

Uma vez foram de visita à nossa casa uns amigos de meus pais, o casal e duas 
filhas adolescentes, que eu não conhecia. Pânico ante a expectativa de receber 
esse tipo de visitas, total incapacidade de estabelecer o mais ralo diálogo.        
( MULHER..., p. 44) 

 
 

Meu pai achava dança muito indecente. O que um homem sente quando põe a 
mão na cintura de uma mulher. O que se passa na cabeça e no sangue de um 
rapaz e uma moça abraçados dançando. Para que eu haveria de aprender a 
dançar? ( MULHER..., p. 46) 
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Meu pai não queria que eu usasse batom. Eu não usava. [ ... ] Mulher que se 
pinta, é mulher da vida. Minha mãe nunca usou um mínimo de pintura no 
rosto. Por que iria ser diferente comigo? Minha transgressão. A cólera de meu 
pai. Eu com remorso, arrependida, envergonhada por ter querido me 
aproveitar da situação, o quarto escuro. (MULHER..., p. 52). 

 
 

             O próprio texto fala por si. Entrecorta  a narrativa a Lei do mais forte, no caso, 

a voz masculina, ditando regras de comportamento e moral, não distinguindo individualidades 

e diferenças de cada membro do grupo familiar.   

            Um dia o pai ficou doente e a mulher no espelho em sua adolescência ingênua, 

aproveitou-se da ausência dele na sala e passou um pouco de batom nos lábios para ir ao 

cinema. Ao se despedir do pai, embora ele não tivesse percebido o leve batom nos lábios, o 

irmão, vingando-se porque não iria sair, dissera ao pai. Este, descontrolado, esfregou tanto os 

lábios da filha que os sangrou.  

             Igualmente à proibição do despertar da vaidade, soma-se o desabrochar 

retardatário da sexualidade. A mulher no espelho chegava a fazer perguntas pueris ao 

extremo, extraindo risadas das amigas da mesma idade e com conhecimentos muito além dos 

dela : “Você acha que um rapaz de dezoito anos pode fazer um filho? [...] Agonizando de 

vergonha e pavor, eu confessei que ele me havia beijado na boca. Por mais que eu viva, nunca 

poderei esquecer a gargalhada dela [ uma amiga] ( MULHER..., p.58)” .  

           Quantas de nós, mulheres contemporâneas da época de produção dessa trama 

romanesca, não nos perguntamos coisa semelhante? Teríamos, hoje, coragem de confessar as 

mais absurdas interrogações que nos fizemos ? Quantas lacunas deixam uma (des)orientação 

sexual? Teremos, ao longo do processo de conscientização feminina, ocorrido nas últimas 

décadas, avaliado e nos inquirido acerca da  reprodução e imposições de semelhantes 

equívocos e  castrações a outras jovens na nossa sociedade, para além das páginas da ficção?  

 Concluindo as considerações de Carl Jung quanto à formação da identidade, 

recordemos que para ele “ o processo de individuação é a busca de tornar-se aquilo que 
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realmente se é, no mais essencial e profundo de cada pessoa” ( JUNG apud  CAVALCANTI, 

1992, p. 87). A aquisição da identidade obedece um mecanismo de realização do potencial 

específico existente em cada um como indivíduo. A totalidade da psique consciente e 

inconsciente, a raiz e a matriz da identidade é definido por Jung como self. A visão 

psicanalítica coloca o self como conteúdo do ego relacionado à autopercepção e à auto-

imagem. Por outro lado, Jung considera o self anterior “ ao ego porque é o arquétipo da 

totalidade, pré-existe ao ego e independe deste para a sua existência, mas depende do ego para 

ser reconhecido como uma realidade simbólica” ( JUNG apud CAVALCANTI, 1992,  p. 87).  

 Como havíamos afirmado no início desta leitura de Mulher no espelho, nossa 

abordagem não pretendeu aprofundar-se na investigação psicanalítica deste romance, todavia 

acreditamos não poder nos isentar de uma breve referência àqueles princípios. 

                       Aplicando ao texto ficcional a teoria jungiana, observamos que a  figura 

feminina que protagoniza Mulher no espelho investe em seu  processo de individuação, ou 

seja, na busca de seu desenvolvimento psíquico, refazendo a trajetória vivida da infância à 

fase adulta. Revirando os destroços das marcas negativas herdadas na educação, a mulher 

madura resgata dores e alegrias com o fim de construir para si um arquétipo próprio de 

identidade. O processo narrativo apresenta-nos uma mulher vivendo um instante de reflexão, 

onde um turbilhão de inquietações desmorona os princípios morais armazenados em seu 

percurso existencial, levando-a a um conflito quanto aos valores que formaram sua 

personalidade. O tecido ficcional nos mostra uma mulher que se propõe colocar ‘diante da  

memória ou dos espelhos’ para reconstruir-se a si mesma, permitindo a emersão de suas 

verdades, revivendo as farpas e os medos de um eu convulsionado. 

            Podemos dividir a trajetória desta protagonista em dois momentos. O primeiro 

seria aquele em que ela se encontra sob o efeito da educação essencialmente repressora. 

Constatamos um perfil feminino arredio pelo medo da figura paterna. Neste estágio, a ‘outra’ 



 111

– a narradora , reflexo de sua consciência – a incita a romper com os temores que a dominam. 

Esta mulher tenta fazer a protagonista ver no pai, no marido e nos filhos, seus algozes.  

                         No segundo momento, ocorre uma inversão de visão de mundo dessas duas 

mulheres. A mulher no espelho, independente e consciente de si, atira-se a uma vida sem 

limites, usufruindo de uma liberdade que não conhecera até então. Por outro lado, a narradora, 

assimila o caráter censor e submisso da protagonista. Desse modo, passa a instigá-la à retidão 

de comportamento e à adequação a um casamento sem amor. Nesta altura, a protagonista já 

superou o estágio do recalque e do medo. 

                        Helena Parente Cunha lida com os extremos da condição feminina. 

Vislumbramos em suas personagens a metaforização de duas visões de mundo feminina: a 

mulher  submissa, covarde, obediente e a transgressora, despudorada e livre. 

                       Vejamos a seguir algumas considerações sobre aquelas duas personagens, 

através do confronto entre ambas. 

 . 

 

1º.  MOMENTO 
 
 
 

MULHER 
 PROTAGONISTA                                      NO                                      NARRADORA 

 ESPELHO 
 

Fechada                                                                                              Corajosa,              

                 séria                                                                                                transgressora 

Submissa                                                                                          Extrovertida e alegre 

         Amor ao pai                                                                                          Ódio ao pai 
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                          Imagens às avessas, no frente a frente do espelho. Avesso. 
O avesso é diferente do mesmo lado. Eu sou eu. Ela é ela. Extrovertida e 
alegre, ela. Fechada e séria, eu. Ela se descerra, eu me concluo. Em pequena, 
principalmente, antes de meu irmão nascer, eu não tinha medo de gente, 
conversava, aos poucos fui me trancando. Fivela. Concha (MULHER..., 
1985, p.14, grifo nosso) 
 

 
 

            A fivela, quando fechada, simboliza autodefesa8. Possibilita a proteção de 

quem a usa. A fivela aberta, conota liberação. Conota, ainda, um valor cíclico e representa o 

eterno retorno. Simboliza o ir e vir das reflexões da protagonista sobre as passagens 

traumáticas de sua vida. A palavra concha reporta-nos às águas onde esta se origina, remete à 

fecundidade. Sua forma e sua profundidade lembram o órgão sexual feminino. Ao empregar o 

par fivela/concha, a autora, possivelmente, pretende indicar o embotamento comportamental 

de um modo geral e também o sexual que a protagonista herdou de sua criação retida e 

fechada durante a  infância e a adolescência.  

 

Está na hora de ir para a escola. A escola das freiras, onde a mulher que me 
escreve também estudou. Ela gostava de ir e voltar sozinha. Eu sempre 
andava acompanhada. Minha ama, que era ama de meu irmão e tinha sido 
ama de meu pai, me levava, me buscava, daqui até depois do Largo da 
Mariquita é perigoso ( MULHER..., p.13). 
 

 

            O jogo de diferenças e semelhanças entrecortam o tecido narrativo. Assim se 

constróem os perfis femininos – protagonista e narradora. As semelhanças perpassam 

sutilmente o texto. Ambas estudaram em escolas de freiras. Entretanto, a narradora 

transgredia as ordens do pai, pois ia sozinha à escola, enquanto a protagonista, aceitava 

pacatamente a companhia de sua ama - símbolo da tradição familiar – pois esta já cuidara de 

duas gerações naquela mesma família.   

 

                                                           
8 As referências à simbologia dos nomes e expressões baseou-se no Dicionário de Simbolos (CHEVALIER, Jean 
e GHEERBRANT, ALAIN, 1989). 



 113

 

Por causa de barulho de ratos ela, a mulher que me escreve, nunca se 
amedrontou. Os ratos não fazem parte dos sustos de sua infância. É verdade 
que ela também morou num grande sobrado antigo do Rio Vermelho, com 
porão e sótão, mas os ratos não pertencem às marcas de suas lembranças          
( MULHER...,1985, p.12). 
 

 

           As semelhanças aí são enfatizadas, ambas moraram em grandes sobrados, 

sofreram as ameaças dos ratos. A coragem da narradora favorecia sua resistência em relação 

aos danos dos roedores. Ela não se deixava cair na armadilha destes. Os ratos simbolizam, 

entre outras coisas, criatura temível, infernal. Podemos aqui nos estender à simbologia dos 

pés, visto serem estes, neste caso, os alvos dos ratos. Os pés possuem um certo sentido de 

realidade, daí a expressão popular ‘ manter os pés na terra’. Sendo os pés aqueles que deixam 

as marcas, se roídos, anulam a possibilidade de qualquer tipo de rastro e de qualquer 

conscientização do real. 

            Para a psicologia (Freud e Jung) o pé é um símbolo erótico – falo – portanto, 

amputando-os, será castrada a sexualidade. Sendo vítima de qualquer deformação, o pé 

representa ainda uma fraqueza da alma. A partir dessas inferências em  relação à significação 

simbólica desse termo, compreendemos o pavor que a protagonista possuía dos roedores. 

 

 

Ela [a narradora] se sente muito confusa. Tropeça onde se enredou. O pai. O 
pai autoritário que eu superamei e ela superodiou. Na verdade, cada uma tem 
seu pai. Segundo ela, a diferença consiste apenas em nossas reações. Revolta e 
submissão. Ela não sabe que a diferença está na identidade dos dois pais. 
Absolutamente o mesmo. Porém  não iguais. O grito de um não é o grito do 
outro. Cada uma de nós sentiu o grito em momentos diversos, por mais que 
seja o mesmo grito, a mesma briga. Eu amava-ela odiava nosso pai. Nossos 
( MULHER..., 1985, p.15). 
 

 

            A diferença entre o pai de uma e o de outra é que a sua autoridade excessiva foi 

apreendida  em etapas distintas da vida de cada uma. Os olhos do passado amavam o pai; os 

do presente, conscientes do significado da opressão em que vivera, odiava àquele pai que a 
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criança não chegava a ver plenamente. No Corão, o grito é personificado e identificado com o 

cataclismo. É com o efeito deste que o grito paterno cai sobre a protagonista, quando criança.  

           Símbolo da geração, da posse, da dominação, do valor, a figura paterna 

comanda todas as inquietações de a mulher no espelho. Representante de toda forma de 

autoridade, a palavra pai remete-nos a: chefe, patrão, professor, protetor, deus. A protagonista, 

em suas reminiscências, revê, com a emoção do momento passado, toda a autoridade e temor 

exercidos pelo pai sobre ela. A figura paterna era imensurável, centralizava todas as situações 

em torno de si. Esposa, filhos, empregados, todos corriam à sua chegada e às suas ordens. A 

mãe não partilhava do comando da casa, nem da família. No contexto de Mulher no espelho, 

“ o papel paternal é concebido como desencorajador dos esforços de emancipação, exercendo 

uma influência que priva, limita, esteriliza, mantém na dependência( CHEVALIER, 1989, 

p.678)”.  

           

Entre os laços e os nós, meu limite de liberdade. Minha escolha, meu 
caminho. Que eu confirmo a cada sim que desliza dos meus lábios. A mulher 
que me escreve, ao brandir não às esporas, supõe haver descoberto o sentido 
da liberdade. Ela se acha tão presa quanto eu. Ser livre por necessidade de 
subverter um padrão, é o mesmo que se escravizar. Ela é escrava da 
liberdade. Minha submissão me liberta. Quando meu marido chega do 
trabalho, sempre me encontra arrumada, banho tomado, roupa limpa, cabelo 
penteado, um pouco de pintura no rosto. O jantar pronto, ainda que a 
cozinheira tenha falhado. Quando ele chega, me quer junto dele. Para lhe dar o 
chinelo, preparar o aperitivo, conversar sobre problemas do escritório                
( MULHER..., 1985, p. 16 –17, grifo nosso). 
 

 

           O fragmento acima mostra a construção textual através de oxímoros, um jogo 

de palavras opostas, simbolizando a contradição que vivencia a protagonista. O uso de 

opostos metaforiza a ambigüidade de sua consciência. Ela debate-se entre a escravidão e a 

liberdade. 

           Ao usar a expressão “Entre os laços e os nós, meu limite de liberdade” a autora 

nos indica o enredamento em que se acha a sua protagonista. Atentando para o sentido literal 
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de laço, temos ‘ nó que se desata sem esforço’, porém, denota também ‘ armadilha de caça, ’, 

e em sentido figurado ‘estratagema, ardil, traição’. Enquanto o termo nó nos remete a 

‘embaraço, estorvo, empecilho, enredo, intriga.’ O par laço/nó simboliza quase uma 

redundância das dificuldades, do conflito existencial que vive a figura feminina no romance 

em questão. Desfazer o nó equivale quer à crise ou  à morte, quer à solução ou à liberação. 

Resulta daí a ambivalência do símbolo, porque nó nos indica tanto constrangimento, 

complicação, complexo, mas, ao mesmo tempo, os nós representam, pela corda, ligação a seu 

Princípio. Podem também, os nós, materializar os enredamentos da fatalidade( CHEVALIER, 

1989, p.637). Na literatura e na arte religiosa, os nós indicam o poder que liga e desliga. Neste 

ponto, encontramos a protagonista de Mulher no espelho entre o passado e o presente, 

ligando-se e desligando-se às experiências negativas, frutos da educação recebida por um pai 

extremamente opressor.    

 

Quando seu marido chega, invariavelmente tarde e fora de hora, nem presta 
atenção se você está arrumada ou não. Só interessa a ele ver você bem 
preparada, se há visitas, sobretudo as tais que ele gosta de impressionar, 
através da imagem de um lar bem constituído, esposa dócil e bonita. Ele quer 
você junto dele apenas para servi-lo, abrir a janela ou fechar, ligar ou 
desligar o ar condicionado, a massagem nos pés carregados de chulé, o 
remédio da alergia, o nariz escorrendo. Conversar sobre problemas do 
escritório? Depois que a bebida lhe sobe à cabeça, ele reclama e pragueja. 
Você corre daqui para ali e não consegue despregar nenhum sorriso 
 ( MULHER..., 1985, p. 17, grifo nosso). 
 

 

           Nesta passagem, a seqüência de ações - servi-lo, abrir a janela ou fechar, ligar 

ou desligar o ar condicionado -  salienta a sujeição feminina dentro do lar, acentuada pelo 

verbo servir – termo que denota ‘exercer as funções de um criado’, dando ênfase com este 

termo ao papel de escrava, desempenhado pela mulher no contexto narrativo que estudamos. 
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  2º.  MOMENTO 
 
 
 

MULHER 
 PROTAGONISTA                                     NO                                      NARRADORA 

 ESPELHO 
 

 
 

Liberta dos preconceitos    Submissa à autoridade masculina 
Transgressora         Censura a liberdade 
Irônica              Retrocede em seus princípios de liberdade 
Livre        Casamento convencional 

 
 
 

 Abro os meus espelhos. Lá  dentro, no fundo da superfície fria, esgueira-se     
uma imagem deprimida, o rosto contraído, os ombros encurvados, as 
mãos caídas, as pernas entreabertas, em busca de mais chão. Olho os pés 
longamente. Não estão roídos de rato. Estão inteiros. Sim, profundamente 
inteiros. Ponho os meus pés inteiros um ao lado do outro. Definitos. Levanto 
os ombros e , com os ombros, a cabeça. Vislumbro um ar de sorriso no meu 
rosto envelhecido. Não. Não está envelhecido. As rugas se atenuam e apenas 
traçam o risco do sorriso que cresce e se aprofunda em riso. Estou rindo. 
Profusa. Rindo. O riso raro e caro. Tiro a roupa. A calça comprida cai sobre os 
meus pés inteiros. Tiro a blusa. Estou nua. Solidariamente nua, diante de mim 
mesma. Diante dos meus espelhos devassados, rasgando as direções do meu 
corpo. Sinto o arrepio bom que estremece o meu sexo e me sobe até às narinas 
palpitantes. Nua diante dos meus espelhos. Mas porque nunca me havia me 
posto assim? Nua, nuíssima, absolutamente nua, sem medo, sem pudores. 
Sou eu, eu, muitíssimo eu, gritam infinitamente as imagens assomadas em 
todas as direções ( MULHER..., 1985, p. 107 – 108, grifo nosso). 
 
 
 

                        Esta passagem de Mulher no espelho registra a derrocada e o apogeu da 

protagonista. A princípio, a autora utiliza repetidas palavras que trazem à tona o sentimento 

de desmoronamento experimentado pela figura feminina: imagem deprimida, rosto contraído, 

ombros encurvados, mãos caídas, busca de mais chão. Em seguida, como parecendo erguer-

se,  a mulher encontra-se de pés inteiros, levanta os ombros e a cabeça, possui um ar de 

sorriso no rosto envelhecido, entretanto, as rugas traçam o risco do sorriso. A mulher  

derrotada vai sutilmente sendo substituída por uma mulher vitoriosa. Transforma as rugas em 

caminho para o sorriso. Por fim, conclui-se nua, nuíssima. Sem sombras, sem laços, sem nós, 

sem temores ou preconceitos. A mulher inteira, assim como os seus pés, que podem levá-la a 
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qualquer lugar que ela queira  ir. O simbolismo da nudez tanto significa pureza física, moral, 

intelectual e espiritual, quanto a vaidade lasciva, provocante, desarmando o espírito em favor 

da matéria e dos sentidos. 

 
 

Você não pode continuar a levar esta vida irregular. Ora com um, ora com 
outro. Você parece ter esquecido aquele infeliz, que quase matou a esposa e 
o filho por sua causa. Você precisa regularizar a sua vida. Precisa pensar 
em seus filhos. Eles estão precisando de você mais do que nunca. Eles se 
sentem envergonhados ante o seu procedimento irresponsável de mulher 
libertina e licenciosa, que faz do sexo não um motivo de prazer, mas um 
modo de afirmação, para provar a você mesma que é capaz de interessar os 
homens todos que aparecem em sua frente. Você quer chocar e escandalizar 
todos, através de uma vida dissoluta que prejudica você e seus filhos                     
( MULHER..., 1985, p.134. grifo nosso). 
 

 
 

                      A narrativa Mulher no espelho obedece um processo de construção cíclica. 

Enquanto uma personagem atinge a maturidade, a conscientização, a outra retrocede em seus 

princípio morais e passa à posição daquela que criticava. É como se víssemos recomeçar a 

sucessão de questionamentos pelos quais já passara a protagonista. Submissa e reticente, 

agora a narradora desempenha o papel da censura sobre a protagonista. 

 
 
Os ratos que se acabaram nos meus pés, recomeçaram nos pés dela. Um a um. 
Rato e pé. Enquanto ela dormia de meias para fazer a vontade do marido 
professor, os ratos não a incomodarão. Rondarão no quintal e ela dirá que é o 
vento na mangueira. Enquanto eu defender os meus direitos de abrir e 
fechar meus espelhos, na hora em que eu quiser, sem pensar em meus filhos 
transviados, os ratos não existirão debaixo de minha cama. Ela, a mulher 
que me escreve, como não tem filhos pensa nos meus     ( MULHER..., 1985, 
p.152 – 153, grifo nosso). 
 
 
 

                       Os dramas que a protagonista se permitiu viver e que superou, neste segundo 

momento da narrativa, são experienciados pela narradora. A mulher forte, rebelde, 

despudorada, encontra-se, nesta fase, quieta, medrosa, convencionalmente casada e submissa 

às vontades do marido. Enquanto a protagonista está consciente de seus direitos de abrir e de 
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fechar seus espelhos, ou seja, está apta a reconhecer-se plenamente, desvendando os reflexos 

de seus espelhos. 

 
 
Por que não consigo utilizar francamente a liberdade que me permite a 
minha situação privilegiada de personagem? No plano do imaginário, as 
possibilidades se multiplicam infinitas, irresistíveis. O que me detém? 
Recuso-me a me sentir presa à minha total coerência psicológica e 
proclamo a união dos contrários. Se bem que não se possa dizer incoerente a 
união dos contrários. A realidade resulta da soma dos opostos. A minha 
timidez cresceu, para não dar vez à minha ousadia, a docilidade ocultava 
o impulso agressivo e cruel, os preconceitos tentavam sufocar um liberalismo 
exagerado, com  tendência ao despudor. Guardo no íntimo todos os opostos 
do que me caracterizou até agora. Ardo por me ver arrastada no seu 
turbilhonamento feroz e selvagem, que não  mede as conseqüências de um 
egoísmo legítimo, legitimado pelo excesso de altruísmo do passado. 
Altruísmo que não era altruísmo. Era medo (MULHER..., 1985, p.111-
112, grifo nosso). 
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3.2  Da criação literária à realidade 
 

 

  A personagem  representa o que há de mais vivo no romance, é através de  sua 

desenvoltura no complexo narrativo que tornará vivo o enredo, conquistando a atenção do 

leitor afetiva e intelectualmente, mediante os processos de identificações, projeções, 

transferência, e, não obstante seu caráter fictício, chega a comunicar ‘ a impressão da mais 

lídima verdade existencial” (CÂNDIDO, Antonio, 1987, p.55). A relação entre o ser ficcional  

e o ser vivo pode ser esmiuçada pelas afinidades e pelas distinções que os ligam e os 

distanciam visceralmente. Ao traçarmos um paradigma  entre ambos, veremos que aquilo que 

os aproxima é tão significativo quanto aquilo que os diferencia para a configuração da 

verossimilhança, a atmosfera de realidade que a ilusão do ficcional nos traduz. 

                       Centramo-nos no romance Mulher no espelho (CUNHA, Helena Parente, 

1983) com o propósito de investigarmos de que forma a autora manipulou a realidade para 

tecer seu texto literário. Segundo François Mauriac ( apud CÂNDIDO, 1987, p.67), o material 

de trabalho do romancista é a memória, daí fluem os artifícios de sua criatividade “ e isto 

confere acentuada ambigüidade às personagens, pois elas não correspondem a pessoas vivas, 

mas nascem delas. O fragmento de Mulher no espelho, a seguir, mostra-nos a protagonista 

enveredando no fluxo da memória para configurar-se na mulher que busca reconhecer-se a si 

própria,  na menina apática  que experienciou uma infância dorida e traumática. 

 

Da memória e dos espelhos, emerge um rosto. A menina-sem-sorriso, largo 
laço de fita no cabelo curto, no colo pequeno a boneca de louça quebrada. Eu, 
boa menina, obediente, os amigos de meus pais me gabavam. Os elogios me 
incomodavam, eu tinha consciência de não ser tão obediente quanto diziam, 
fazia má-criação, brigava com meu irmão. De repente me vi uma menina 
grande, que toma banho sozinha, não precisa mais ouvir estórias antes de 
dormir (MULHER..., 1985, p.9) 
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           A inquietação ao investigarmos a questão da personagem é cientificarmo-nos 

com qual matéria, verdadeiramente, a autora construiu suas personagens. Partimos da 

convicção de que as personagens obedecem a uma lei particular. Antonio Cândido,  ao traçar 

considerações sobre o estudo de  François Mauriac quanto ao móvel da criação literária,  nos 

afirma que  

 
 

só há um tipo eficaz de personagem, a inventada; mas que esta invenção    
mantém vínculos necessários com uma realidade matriz, seja a realidade 
individual do romancista, seja a do mundo que o cerca; e que a realidade 
básica pode aparecer mais ou menos elaborada, transformada, modificada, 
segundo a concepção do escritor, a sua tendência estética, as suas 
possibilidades criadoras ( CÂNDIDO, 1987, p.69). 

 

 

                        A ferramenta que os estudos literários possuem para responder sobre que   

dosagem de realidade fora empreendida na caracterização das personagens de um autor, 

poderá ser fornecida pelo próprio autor, através de depoimentos sobre sua escrita. Ao 

buscarmos examinar a distância entre o ser vivo e o ser ficcional, procuramos subsídios para 

desvendar a relação criação literária e realidade.  Vejamos o que nos diz Helena Parente 

Cunha sobre a influência das experiências vividas pelo autor para a confecção de sua obra: 

 
 
 
 
Quando se pensa na identidade da mulher brasileira captada através da 
narrativa feminina contemporânea, faz-se indispensável incluir um traço 
comum a muitas escritoras – a culpa – sem dúvida, parte do legado da Igreja 
Católica. A mulher moldada ideologicamente pelo paradigma não poderia ter 
chance de fugir das balizas falogocêntricas, sem arcar com o peso da censura 
interna ou superego[...], está claro que a desobediência aos padrões não 
poderia passar em brancas nuvens. Todos nós, homens e mulheres e em 
conformidade com as características generalizantes, passamos pelo processo 
de internalização dos códigos da cultura patriarcal restritiva, que não aceitam 
sob pena de provocar o sentimento da culpa ( CUNHA apud REISNER, 
Gerhild, htpp://helenaparente.com.br/criticas/gigi.htm). 

 
 
 
                       No romance Mulher no espelho o sentimento de culpa esgarça a perspectiva de 

crescimento da protagonista; tomada de um sentimentalismo equivocado pelo dever de manter 
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a harmonia do lar, no qual é dominada pelo marido e por três filhos. Esta atitude  permite a 

modificação da estruturação do romance e também a da frase que incorpora  “as associações 

com sua carga de emoções, se estende, decompõe e amorfiza ao extremo, confundindo  e 

misturando, como no próprio fluxo de consciência” (ROSENFELD, Anatol,1973, p.83). A 

manifestação do fluxo da consciência gera o desvelamento da protagonista no monólogo 

interior, assumindo esta o papel de narradora. Vemos a consciência da protagonista 

denunciando-se na sua atualidade imediata, num absoluto ato presente; um ‘eu’ assume 

plenamente o universo romanesco.  

 

Eu, dezesseis anos. Muitas filhas foram com os pais ou sem eles.. festinha de 
dança, eletrola programada, os jovens convidados e as jovens convidadas 
divididos meio a meio, eu sem querer ir, sabia de longe os preparativos, eu 
não queria ir, que diria se me convidassem para dançar/ como se alguém fosse 
me convidar para dançar, boneca de papelão desengraçada, cara de caixa 
vazia, eu em pânico, que faria se me tirassem para dançar? Você diz que não 
quer dançar, que não sabe dançar, que é que tem? Desespero, não, eu não 
quero ir, mas por que tenho de ir? Se eu nunca ia às outras festinhas, minhas 
colegas nem sequer me convidavam, não, eu não quero ir a esta festa [...] ( 
MULHER, 1985, p. 46). 

 

 

                      Movido pelo fluxo da consciência, desaparecem a ordem lógica da oração e a 

coerência da estrutura conferida pelo narrador clássico, além de diluírem-se as formas de 

tempo e de espaço. Desviando-se da perspectiva do narrador tradicional, a protagonista ao 

mergulhar na corrente psíquica de seu próprio eu, reduz o caráter fictício de seu discurso, 

aproximando-o do real. A mulher no espelho, ao suprimir a lógica e a coerência da 

estruturação que o narrador clássico fornece à seqüência dos acontecimentos, manifesta o 

desejo de romper estruturas do mundo que a cerca, todavia, ao instituir uma  segunda voz 

como narradora,  estrutura sua narração num diálogo, mediante o qual tomamos conhecimento 

do instante convulsionado que ela atravessa. Esta segunda voz servirá de consciência aberta à 

protagonista que se verá desnudar-se pelo olhar da outra, a mulher que a escreve, mas que não 
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tem domínio sobre ela. Esta mulher nomeada apenas como narradora, ao verter declarações 

sobre a protagonista, servirá  para elucidar a ambigüidade do caráter daquela. Não há um foco 

narrativo único, como observamos, a dupla  voz registra um eu narrado em transformação e a 

multiplicidade que a mudança de perspectiva concede aos fatos narrados. 

            O trabalho da ficção literária emerge a partir da confluência da memória, da 

observação e da imaginação. Precisar a porção de cada uma é tarefa complexa, muitas vezes, 

para o próprio autor;  sabemos apenas que a junção desses elementos dar-se em graus 

distintos, em proporções diversas, guiadas por concepções intelectuais e morais do artista, 

tendo como pontos decisivos as intenções  e a concepção com as quais ele deseja  orientar a 

sua criação.  

 
(...) a verdade da personagem não depende apenas, nem sobretudo, da 
relação de origem com a vida, com modelos propostos pela observação, 
interior ou exterior, direta ou indireta, presente ou passada. Depende, antes do 
mais, da função que exerce na estrutura do romance, de modo a 
concluirmos que é mais um problema de organização interna que de 
equivalência à realidade exterior. 
Assim, a verossimilhança propriamente dita, - que depende em princípio da 
possibilidade de comparar o mundo do romance com o mundo real ( ficção 
igual a vida), - acaba dependendo da organização estética do material, que 
apenas graças a ela se torna plenamente  verossímil. Conclui-se, no plano 
crítico, que o aspecto mais importante para o estudo do romance é o que 
resulta da análise da sua composição, não da sua comparação com o mundo. 
Mesmo que a matéria narrada seja cópia fiel da realidade, ela só  parecerá  tal  
na  medida  em  que  for  organizada  numa  estrutura   coerente ( CÂNDIDO, 
1987, p.75 –  grifos nossos). 

 
 
 

            O interesse em surpreendermos no texto ficcional de Helena Parente Cunha  a 

mulher de seu tempo realizou-se mediante a observação da estruturação da obra produzida por 

essa autora, procurando elucidar os aspectos sociais que contribuíram para  a organização 

interna do romance em estudo. A partir daquelas considerações de Antonio Cândido, 

declinaremos alguns procedimentos da construção narrativa em Mulher no espelho. 

           O romance do século XX teve sua cronologia fragmentada, perdeu a 

continuidade temporal, como se abolidos tivessem sido todos os relógios. É isto que 
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observamos em Mulher no espelho no trecho a seguir, onde comprovamos que a narração 

rege-se por um fluxo de memória. 

 

Ultrapassamos os espelhos e os reflexos. Quem sou eu que, da minha janela, 
me escondi dos relógios e das datas? Quem é aquele rapaz que me sorri da sua 
janela, entre os reflexos da vidraça? Os fios da imaginação. Em frente à minha 
janela do sobrado, eu vejo o mar. Abaixo, os girassóis que meu pai mandou 
plantar. Em frente à minha janela do sétimo andar, o mar se recorta em 
pedaços de azul trepidante, além dos edifícios. Bem abaixo, pulsa a mangueira 
sagrada. Não importa quantos anos tenha ou deixe de ter. É uma árvore 
milenar ( MULHER..., 1985, p.94). 

 

 

           Esta ficção vem alinhar-se a outras que tematicamente ou estruturalmente 

abordam a questão da divergência entre o tempo dos relógios e o tempo subjetivo, aquele 

onde flui a mente em busca de registros significativos para recompor uma vida. Mulher no 

espelho configura-se num movimento giratório entre passado e presente, mergulhando-nos no 

monólogo interior da protagonista que se debate em uma desesperada ansiedade para 

desprender-se das marcas do passado remoto, de onde traz revoltas e lembranças negativas 

geradas pela excessiva autoridade paterna. A estruturação da obra mescla os níveis temporais, 

não dispondo de delimitação nítida entre passado, presente e futuro.  

 

Eu não vomito nem me enojo, apenas lembro o que se passou, escarpa de 
cardos, lastro áspero por onde medrei, medos e vergonhas. Entre menina e 
moça, não conseguia dobrar a linha divisória. Do lado de cá, eu não cabia 
mais. Do outro lado não havia mais espaço. Encruzilhada onde todos os 
caminhos me pesavam sob os pés amarrados, impossível seguir, parar era 
somar o irrecuperável atraso Os pés sempre pesados. Eu não sabia dançar. Às 
minhas colegas eu dizia não gosto. Da mesma forma que dizia não vou ao 
cinema porque não gosto. Não vou à praia porque não gosto. Não gosto, não 
gosto, como se não gostar justificasse tanta ausência. Como se não gostar 
fosse mais legítimo do que dizer meu pai não deixa. E não deixava. Por que 
eu não queria que as minhas colegas soubessem que ele não deixava? E eu 
gostava? Gostando não gostando, que importava? ( MULHER...,1985, p.45). 
 

 

           Em um fluxo temporal caleidoscópico, a protagonista encontra-se no momento 

da  narrativa  enredada entre o presente e o futuro, o qual não consegue atingir; enquanto que 
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o tempo da narração é um volver confuso entre o presente e o passado, do qual não consegue 

desprender-se. 

            O discurso ficcional convida-nos a viver a experiência da protagonista. Para 

dar às suas memórias o vigor da emoção atual, as orações são narradas no tempo presente. Ao 

empregar a voz no presente, há no romance a preocupação de diminuir a impressão de 

distância entre o narrador e o mundo narrado, o qual perde seu caráter objetivo, e passa a ser 

vivência subjetiva.  

 

Sou inteira este sentir que não sinto. Aquele frio penetrado que se faz arrepio. 
O generoso calor que me acelera as pulsações. Desvendo-me carne e sangue. 
Latejo. Ondejo. Ouso-me fremente por todos os lados do meu corpo. 
Mergulho nas minhas imagens multiplicadas e tenho o desdobramento da 
minha solidão. Meu corpo faz companhia a meu corpo. Tenho consciência  
da morbidez deste olhar em busca de quem em mim. Atravesso-me comigo e 
me perco  de todos. Sou o centro de minhas imagens ( MULHER..., 1985, 
p.39) 

 

 

           A narrativa parece nascer e morrer no interior da protagonista, onde  por vezes 

o tempo da narração confunde-se com o tempo daquela. As lembranças da protagonista, 

manifestas num discurso repleto de lirismo, ao voltarem-se ao passado, tornam-no presente. 

Como está imbuída em suas próprias emoções, a protagonista não possui a visão de fora, por 

isso faz-se necessário criar uma outra voz narradora para fornecer ao leitor as informações 

necessárias para a sua própria caracterização como indivíduo e para que tomemos 

conhecimento de seu propósito narrativo, ou seja, o desejo de desvendar-se a si própria, 

apartar-se das inquietudes de uma mente conturbada pelas impressões da rigidez de um 

passado sufocado pela repressão paterna, da qual teve como herança máxima a necessidade de 

repetir fórmulas de submissão, fazer-se sempre menor, repetir o modelo da organização de sua 

família  em sua própria relação com o marido e os filhos. 
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3.3   O duplo registro em Mulher no espelho 

 

 

           O recurso literário de apresentação de uma personagem em seu duplo equivale 

ao duplo registro da realidade. A expressão duplo registro reporta-nos a Jean Rousset em seu 

ensaio Marivaux ou la structure du double registre, incluído no livro Forme et signiffication: 

essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel (1964).  

           De acordo com Jean Rousset ( apud CÂMARA, Leônidas, 1983, p.26), o 

double registre seria “ Un temps de la spontanéité obscure et um temps de la réflexion 

spectatrice”; “ une ligne de forces, une figure obsédante, une trame de présences ou d’échos, 

un réseau de convergences”; “ constantes formelles, ces liaisons Qui trahissent un univers 

mental; “ d’un côté un ‘regard conscient’, de l’autre un ‘colure’ inconscient”. As estruturas 

mentais registradas duplamente em face da realidade, apreendida de forma imaginativamente, 

marcam também os dois ângulos de observação, aos quais se refere Rousset.  

           Na obra de Helena Parente Cunha este artifício do duplo registro é um tema 

recorrente, na medida em que as suas personagens metaforizam seres envoltos em um 

questionamento ontológico permanente. No caso do romance Mulher no espelho, as vozes 

narrativas oscilam entre os extremos da total passividade e plena transgressão aos códigos 

morais do mundo no qual se encontram. A caracterização da protagonista e de seu duplo, a 

narradora -  é articulada mediante adjetivação paradoxal. Ao acentuar as diferenças entre 

ambas, mostrando a distinção contundente entre os perfis femininos, a autora vai desenhando 

uma espécie de canal que vai se fechando, e as semelhanças vão se pronunciando. À medida 

que a protagonista, mulher acovardada e submissa vai introjetando as incitações da narradora, 

para  romper barreiras de um mundo fechado e pautado em estereótipos sociais que primam 

pela submissão feminina, aquela que a incitou em todo o percurso narrativo, retrocede e como 

um reflexo no espelho, devolve a  imagem de forma invertida. O reflexo no espelho não pode 
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ser igual, portanto, a narradora, para não permitir a confluência total de identidades, assume o 

perfil da outra: passa a censurar seu descaso com a família, sua sexualidade liberada, seu 

desejo de trair o marido, o descaso com os filhos, entre outros aspectos que ameaçavam 

unificar este duplo perfil que se antagoniza na trama ficcional. Como espelho, os reflexos de 

ambas se retraem, novamente para expor diferenças de caráter. Presumimos que a intenção 

narrativa é subverter a ordem pela confrontação de caracteres, expostos de maneira arrojada, 

denunciadora.  

 
A mulher que me escreve se sente perdida, sem situar-me, presença 
irresistível que lhe escapa, escorre, atordoante e móvel dominação. Sem 
querer ela começa a misturar suas emoções com as minhas. Inevitável a 
projeção, mas não se dará no seu ângulo de ilusão. Melhor esclarecendo, seu 
ângulo de ilusão se abrirá na abertura de meus espelhos. Desde já, se 
estabeleça a separação. Ela é ela. Eu sou eu. Ela tem seus problemas. Eu 
tenho os meus. Se existo na imaginação dela, não foi ela que me criou. Fui 
eu mesma que me fiz. Depois a inventei. Fluidas criaturas de minha 
imaginação. Ela quer me agarrar. Não consegue. Escapo de suas palavras. 
Sua ansiedade. Este meu modo de fugir. Não zombarei de sua impaciência. 
Preciso dela. Há anos aguardo seu dispor a me enfrentar. Eu, personagem 
encravada na vida dela. Irremediavelmente. Por mais que adiada. Minha 
perseverança, minha espera. Sempre insensível, me ignorou todo este tempo. 
Mas eu que tanto aguardei a hora propícia, não a deixarei despencar de 
minha vontade ( MULHER..., 1985, Pp. 8 - 9). 

 

 

E por acaso você não tem razão de se impacientar com seus filhos, os filhos 
que matam a mãe todos os dias? E por que você haveria de se manter 
impassível ante as agressões de seu marido? Nos tempos de hoje, alguém se 
mostrar subseviente ao ponto a que você chegou, somente mesmo arrastada 
por um patológico sentimento de culpa. Você tem necessidade de se punir        
( MULHER..., 1985, p.23) 
 

 
         No romance As doze cores do vermelho (CUNHA, 1989) vimos repetir-se a 

questão do duplo registro. Vimos também a recorrente formal, o uso do itálico para marcar a 

fala de personagens, além da inquietação feminina pela conquista da própria identidade .  

          Em Mulher no espelho, a protagonista é vítima de um mundo conturbado pelas 

idas e vindas ao passado, cheia de emoções que a desarmonizam, vive no duplo espaço 
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temporal do ontem e do hoje. Revê o passado com os olhos da mulher de hoje; analisa-o com 

a perspectiva atual, mas não consegue imprimir àquele passado um fim , circunstância que lhe 

permitiria evadir-se do sentimento de culpa e de tantos outros sentimentos que a arrastam para 

uma infantilização emocional que a distancia da mulher madura que a olha – a narradora. Só 

através daquela, a mulher no espelho permitir-se-á enxergar verdades, romper códigos socio-

morais, despir-se da ‘boneca de papelão’ para emergir-se mulher, capaz. 

 

Eu não sabia o que significava virgindade. Pensava que ser virgem era ser boa 
como a Virgem Maria. Na minha cabeça, virgindade representava bondade, 
humildade, delicadeza, altruísmo. Eu me considerava distante desses 
sentimentos, incompetente para a virtude ( MULHER...,1985, p.74). 

 

 

Aos dezessete anos você não tinha a menor idéia do que fosse o ato sexual. No 
entanto, o seu sexo estava ali, clamando e reclamando, embora você tivesse 
consciência do seu ímpeto. Você se esfregava no seu travesseiro, você o 
segurava entre as pernas, você sentia o misterioso volume que fazia o seu sexo 
palpitar, sem que você soubesse o que na realidade estava se passando.  

      

 

 A mulher que me escreve, por ser dissoluta e libidinosa, conspurca a   minha 
ingenuidade defasada (MULHER...,1985, p.74). 
 
 
 
Você confunde a normalidade saudável com libertinagem e devassidão. Você 
projetava no seu travesseiro o desejo de jovem fêmea no começo do cio. Por 
que negar? ( MULHER..., 1985, p.74-75). 
 
 
 

          Esta é a mulher diante do espelho. Mulher de olhos vendados. Desconhecedora 

de sua sexualidade e emoções. Temerosa de não transgredir as normas de sua rígida educação. 

Corpo e alma vampirizados pelas distorções de preceitos morais de uma educação 

essencialmente patriarcal, que a faz reproduzir como suas, atitudes maternas, submetidas às 

exigências, mandos e desmandos do marido, o qual corporifica o fantasma da autoridade 
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masculina. A protagonista experiencia momentos de combates consigo mesma, que vemos 

materializados no diálogo acima. 

         Destaca-se no duplo registro o interesse pelo desdobramento da pessoa, 

objetivando uma projeção múltipla da personalidade focalizada. Característica da rejeição do 

mundo construído com leis irrevogáveis, inquestionáveis,  transmitidas através desse valioso 

instrumento crítico. 

 

O duplo registro une, afinal, realidades formais em estruturas mentais de 
suporte arquetípico, quer o autor o confesse ou não, como marxista da vida 
privada e como artista da transcendência total; uma revolta contra a vida que ‘ 
nos dão pré-fabricada’, mas ao mesmo tempo aquele desejo de salvação 
coletiva, uma vontade moral( CÂMARA, 1983, p.32). 
 

 

         Helena Parente Cunha ao fazer uso do duplo registro, destaca posturas 

ideológicas de suas personagens, refazendo o percurso questionador feminino nas malhas de 

seu tempo, reiterando, inclusive, essas discussões das páginas ficcionais em ensaios críticos. 

Em sintonia com problemáticas  de seu tempo, a autora revive em seu romance a preocupação 

com  as desigualdades sociais e de gêneros. 

 O duplo registro veicula um modo de estabelecer os meios de inserção da personagem na 

realidade de seu contexto, evidenciando-nos a representação de uma realidade exterior ao 

texto. 

Pode a personagem ser símbolo da sua própria ação, momento em que    
transcende uma circunstância da realidade representada, no caso joga, ou 
pode, ainda, viver uma ação que o autor lhe confere para inscrevê-la num dado 
contexto de idéias externas, no caso representa( CÂMARA, 1983, p.52 – 
grifos do autor). 

 
 

           A mulher no espelho, protagonista do enredamento conflituoso feminino, em 

tempo de questionamentos, metaforiza a condição da mulher que se deseja sujeito. Revira-se 

entre passado e presente, entre fantasmas da infância, adolescência, maturidade, toda uma 

vida que se quer revisada e habitada pela liberdade de ser múltipla, fazedora de seu próprio 
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caminho. Ao vislumbrar o seu duplo, a mulher no espelho permite que aflore aquela que 

partilhou com ela as agruras da submissão e do não-ser. Elucidam-se-nos a irreverência, a 

transgressão, a rebeldia de uma outra voz feminina, a idealização de um tempo em que é 

preciso dizer não. Permitir-se o jogo de buscar-se, decifrando um caminho pessoal, essa a 

função da outra, a que representa para nós leitores, a narradora.  

 

Todas as vezes em que você passa pela casa da sua infância, você não pode 
sentir saudades daquele tempo. Você só pode ter muita vontade de vomitar. E 
sabe por quê? A revolta reprimida. O nojo de uma estrutura familiar 
completamente insensível aos seus pequenos anseios, os minúsculos sonhos    
( MULHER..., 1985, p.83). 
 

 

           A lente com a qual nos debruçamos sobre a obra de Helena Parente Cunha 

pretende viabilizar leituras que nos permitam atingir alguns processos empregados pela autora 

para erigir os seres que compõem o universo de sua ficção. Pontuaremos alguns elementos de 

relevância para a compreensão da obra e para o desvelamento da caracterização da 

protagonista . Ao elencarmos estes elementos lembremos que não há uma escala de valoração 

quanto à ordem estabelecida aqui para a apresentação. 

 

• As personagens em Mulher no espelho não são nomeadas; a protagonista é 

citada como a mulher no espelho; a narradora é referida como a mulher que 

escreve a narrativa. Há neste caso uma universalização das personagens . 

• Sob a ótica da narradora, surge aos nossos olhos o cenário de Salvador, Bahia, 

e de diversas cidades daquele estado, assim como a demarcação da época “ final da 

década de 70” . Estes elementos agem como configuradores do mundo e da 

atmosfera política em que se situa a protagonista. 

• Outro dado posto em destaque é a referência implícita às reivindicações 

femininas propagadas pelo Movimento Feminista, implicando aí o significado 
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desse Movimento para o contexto e o que ele representou para as mulheres da 

época. O fragmento a seguir mostra-nos em feixe a caracterização espaço-temporal  

e ideológica sob a qual evidencia-se o universo romanesco. 

Você não pode continuar a alimentar esta atitude absurda. É preciso       ter 
consciência dos próprios direitos, sobretudo nos dias de hoje, final da década 
de 70, numa cidade como Salvador. A mulher deve reagir não se permitir 
levar pelos caprichos e exorbitâncias da família. Você não pode continuar a 
viver assim.( MULHER,... 1985,p.16 – grifos nossos). 

 

• A adjetivação para a protagonista e para a narradora demarca visceralmente 

o caráter de cada uma. Enquanto uma é plácida, subserviente; a outra é 

transgressora, despudorada. Não obstante a diferenciação de ambas, o transcorrer 

do texto vai minando identidades. 

• A linguagem em Mulher no espelho, por vezes, torna-se caótica, enredada 

no monólogo interior, onde as orações vão fluido sem preocupação com a 

coerência verbal, tudo disposto num discurso indireto livre com o intento de 

representar o interior, também caótico, da protagonista. 

• O foco nesse romance é a atenção sobre os aspectos emocionais, o fluxo da 

consciência de uma mulher que se conflitua consigo mesma para desenredar-se das 

teias da repressão da lei patriarcal que a impede de formalizar o seu resgate como 

indivíduo. Neste caso, embora a protagonista manifeste a preocupação com a 

aparência, com o envelhecimento e a beleza de seu corpo,  a caracterização física é 

superada pela descrição e desvelamento psíquico-emocionaL. 

                     O  romance Mulher no espelho nos permite uma visualização da teia literária. O 

tecido ficcional se estabelece a partir do questionamento de si mesmo, dos artifícios com que 

foi instaurado, obedecendo uma contemplação da própria construção. 
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Indispensável delinear as fronteiras entre personagem, narrador e autor. A 
personagem aqui sou eu. O narrador é ela, a mulher que me escreve. O autor 
não tem nada a ver com a estória. Aliás, a autora. São três entidades que, por 
força das circunstâncias, se uniram. Aqui, o narrador, ou seja, a mulher que 
me escreve, é a personagem da personagem. Minha personagem. O que não 
invalida a diferença básica. Como disse antes, muitas vezes, ela é ela, eu sou 
eu. Quanto à autora, não sei quem é. Não entra na estória. Ou entra? Seremos 
projeções dos seus fantasmas? Não importa. Uma coisa é certa. Quando o 
autor entra no romance, passa a ser personagem. Transforma-se em ficção. 
Neste livro, ela, a autora, seria personagem da minha personagem. Portanto, 
criação em terceiro grau. Garanto que a autora não aceitaria de bom grado 
participar desta estória. Ela tem veleidades quanto à sua autonomia. Mas não 
entra na estória porque eu não quero. Se eu quisesse, ela viria. Mesmo a 
contragosto. Não estou interessada no desinteresse de sua vida. Se eu dependo 
da mulher que me escreve, a autora depende de mim. Sem mim não haverá 
este livro. Sem a mulher que me escreve, eu não me incorporo. E a autora não 
será nada, sem uma sem outra. A interdependência dos planos. Tudo depende 
de tudo ( MULHER..., 1985, p. 72). 
 
 
 

                       A ficção desnuda-se a si própria. A consciência da construção literária aponta 

para a dessacralização da arte, pondo à mostra os mecanismos da produção da obra. O leitor 

pode visitar os meandros dos recursos ficcionais, revendo os princípios teóricos das instâncias 

narrativas. 

                     Helena parente Cunha realiza com maestria uma obra tecida sob a égide da 

metalinguagem do texto ficcional. Caso colocássemos à parte todas as referências aos 

elementos ficcionais, tais como: protagonista, narradora, autora, antagonista, leitor, resgatados 

nesse romance, teríamos um manual da técnica narrativa. O recurso da metalinguagem 

essencializa a consciência de quem narra e o suporte da função fática da linguagem. 
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C ON S I D E R A Ç Õ E S   F I N A I S 

 
 
 
 

           Ao centrarmo-nos no romance Mulher no espelho (1983) como foco para a 

presente investigação teórico-literária, visamos observar de que forma a autora manipulou a 

realidade social  da época de produção para tecer o seu texto ficcional. Partimos do princípio 

de que a configuração de uma  personagem de ficção obedece a uma lei particular, e assim, 

pretendemos mergulhar no tecido ficcional para dele subtrairmos marcas de um discurso 

social mediatizado pelos meandros do literário. Nosso olhar recaiu sobre a observação da 

estruturação da obra romanesca, buscando chegar aos procedimentos da construção narrativa.  

                       Essa ficção vem alinhar-se a tantas outras que transcendem o tempo 

cronológico para priorizarem o ritmo interno dos pensamentos das personagens, fazendo-os 

oscilar entre o tempo da narrativa e o tempo da narração.     

           Herdeira da  repressão sexual e, posteriormente da revolução sexual deflagrada 

nos anos sessenta, que ocasionou a emergência de grupos minoritários, clamando por direitos, 

Helena Parente Cunha nos presenteia com textos instigantes e reflexivos. Sua protagonista em 

Mulher no espelho nos remete a toda uma insatisfação e indignação femininas desatadas a 

partir daqueles anos. Reporta-nos o olhar  àquelas mulheres que se encontram divididas entre 

o modelo tradicional e o desejo de deixarem-se enveredar por experiências novas fora do lar. 

Vítima de uma sujeição milenar, entre o sentimento de culpa e o desejo de subverter esta 

ordem de coisas, a mulher protagonista conflitua consigo mesma, amargando inseguranças e 

insatisfações de um mundo que não mais lhe atende aos sonhos, pois descobrira que possui 

sonhos e desejo de delinear o próprio destino. A excessiva autoridade paterna  faz essa mulher 

recuar e mirar-se  na angústia e revolta por uma educação cheia de distorções. A mulher busca 

por sua própria identidade, experienciando um tempo em que está dividida entre o que ela 
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deseja e o que esperam dela. Embora aborde temas declaradamente  discutidos 

exaustivamente na literatura produzida por mulheres em uma determinada época da História, 

Helena Parente Cunha não se coloca como feminista e nem produz uma literatura panfletária 

ou partidária. Vimos em seus textos a preocupação com o humano, com desigualdades 

sociais, e com as reivindicações das mulheres de seu tempo.  

                       As últimas décadas do século XX ficaram marcadas pela preocupação das 

mulheres escritoras salientarem em seus trabalhos, seja poesia ou ficção, a transformação da 

imagem tradicional da mulher, o que vimos mediante o questionamento interior da própria 

personagem sobre a busca da identidade feminina e o desejo de elas  livrarem-se de 

complexos de inferioridade e da repressão que as impediam de galgar seus próprios caminhos. 

Visando um autoreconhecimento, a perspectiva temporal da memória adquire um papel 

relevante. A volta ao passado fragmenta a linearidade do tempo cronológico e faz a mulher 

submergir em passado e presente. Nesse rebuscar de memória, a protagonista de Mulher no 

espelho confronta as noções de obediência/desobediência, fazendo-as transitar pelo 

sentimento de culpa. Situada entre “o lado de cá e o lado de lá”; o primeiro lado insere a 

mulher em sua vida cotidiana, o segundo leva-a a um futuro desconhecido, que a inquieta por 

vezes. Nesse ir e vir temporal o que mais conta é a coerência interna do seu discurso.    

           A mulher da ficção nesse romance metaforiza a mulher com a qual nos 

deparamos até bem pouco tempo – será que não mais? -  A autora joga com as instâncias 

narrativas, e forja em seu texto  os artifícios literários para transfigurar o discurso social e 

transpô-lo de maneira indireta para sua arte.  

           A narrativa especular, a questão do duplo registro, a metalinguagem foram as 

marcas encontradas que consideramos permitir  a autora mediatizar em seu discurso ficcional 

a transgressão da norma, a irreverência do dizer não às máscaras; o momento em crise vivido 

pela mulher em seu contexto social real. Para atender à especificidade do discurso literário no 
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momento da presente análise, passeamos por alguns pontos teóricos com o cuidado de não 

escravizar o romance às teorias de análise; mas preocupamo-nos em deixar fluir, a partir do 

texto, as ferramentas teóricas geradas pela atmosfera do próprio objeto literário.  

           Visamos com a nossa leitura crítica de Helena Parente Cunha gerar 

possibilidades para outras investigações e, ao mesmo tempo, levar ao conhecimento do 

público um pouco mais sobre essa autora. Reiteramos aqui nessas considerações finais o 

nosso interesse em participarmos ativamente no debate quanto às questões sócio-políticas que 

convergem para uma transformação dos modelos tradicionais dos papéis femininos e no 

desnudamento de equívocos que milenarmente interferiram para a interpretação das 

diferenças de gêneros. 
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