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RESUMO 

 

A presente dissertação visa à leitura do romance As mulheres de Tijucopapo 

(2004), de Marilene Felinto, com ênfase na leitura das relações entre as alteridades 

polifônicas e a protagonista Rísia em três etapas do relato – a infantil, a adulta e a 

mítica –, em seu emaranhado discursivo.  Conduzindo as análises, elegemos como 

principais hipóteses de comprovação: o não lugar do passado (real ou mítico) ganha 

o presente durativo pela via da memória; a memória estabelece uma relação 

construtiva do presente, colocando a experiência em causa com o sujeito 

enunciativo em sua singularidade;  emerge na escritura um jogo temporal ficcional 

de alteridades articuladas pelo relato da tríade pronominal eu-ela-elas. 

Fundamentamos este trabalho dissertativo em três capítulos a partir das reflexões 

de Mikhail Bakhtin e o conceito de dialogismo aplicado ao tratamento da polissemia 

dos diálogos poéticos da narradora em primeira pessoa; Henri Bergson dá suporte 

ao relato memorialista ao ultrapassar o histórico, enquanto produção de linguagem 

ficcional ou inventada; Giorgio Agamben defende as temáticas da infância e da 

contemporaneidade, eixos basilares da enunciação transgressora presente na forma 

do romance contemporâneo. Os resultados alcançados ressaltam que, por meio da 

experiência da linguagem em relato memorialista, no limiar do autobiográfico, as 

identidades discursivas ou sujeitos dissonantes e desdobrados do eu feminino que 

narra constroem um movimento temporal de reconstrução da narrativa entre 

presente, passado e futuro. Na movência da escritura, espacialidades ganham 

novos tempos poéticos pela via do narrar épico, marcando o gênero do romance na 

origem da imagem relembrada pelo eu e colocada em dialogia por suas alteridades 

femininas unívocas: ela/ elas.  

 

Palavras-chave: Marilene Felinto; épico contemporâneo; memória; identidade; 

alteridades femininas. 

 



SILVA, Maria Emília Martins da. Experiences of a backland lyricism: the report of 

female identities, in Women of Tijucopapo, by Marilene Felinto. Master’s Thesis. 

Program of Post-Graduate Studies in Literature and Literary Criticism. Pontifícia 

Universidade Católica of São Paulo, SP, Brazil. 2012. 87f.  

 

ABSTRACT 

 

This thesis regards the reading of the novel The Women of Tijucopapo (2004), by 

Marilene Felinto, with emphasis on the reading of the relationships between the 

polyphonic othernesses and the protagonist -Risia- in three stages of the narrative 

(the child, the adult, and the mythical) in a discursive tangle.  During the analysis 

process, the following primary hypotheses were elected: the non-place of the past 

(real or mythical) takes the durative present via memory; the memories provides a 

present constructive relationship placing the experience concerned with the 

enunciative subject in its singularity; a fictional temporal game of othernesses, which 

is articulated by the account of the pronominal triad I-SHE-THEY, emerges in the 

narrative. This paper was founded through three chapters starting from Mikhail 

Bakhtin’s reflections and his concept of dialogism applied to the treatment of 

polysemy of the first-person narrator’s poetic dialogs; Henri Bergson’s supports the 

memorialist narrative in trancending history, as invented or fictional language 

production; and Giorgio Agamben’s arguments childhood and contemporaneity 

themes, fundamental axis of transgressive enunciation in contemporary novels. The 

achieved results highlight that: by language experience of memorialist narratives, on 

the threshold of autobiographical, the discursive identities or dissonant subjects, and 

the split female first-person narrator builds a temporal flow of the narrative 

reconstruction among present, past and future. As the narrative unfolds, spacialities 

receive new poetic tenses through epic narration and, thereby, marking the novel 

genre on the origin of imagery recalled by the “I” and, set in dialogic relation by its 

univocal female othernesses: SHE/ THEY. 

 

Key Words: Marilene Felinto; contemporary epic; memory; identity; female 

otherness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciemos com a retomada de duas citações de Jorge Luis Borges, que 

abarcam o sentido da crítica literária na Modernidade e são nossos pressupostos de 

reflexão: “nada sabemos do futuro, a não ser que diferirá do presente”; “Diga-me 

como uma obra será lida no ano 2000, e eu lhe direi como será a literatura do ano 

2000” (apud Perrone-Moisés, 2009, p.176). O fato é que a literatura, hoje, já aceita 

como convenção ser meio de ruptura e denúncia; ela cava sua fragmentação para 

provar que não é mais a mesma. A literatura moderna pratica, também, uma 

autorreflexão sobre sua condição de produção, assim, a experiência do autor é 

codificada pela língua literária e dela faz correlações com a realidade ideológica, na 

qual busca encontrar um lugar, ter um tempo e um ocupar um espaço narrativo. 

No âmbito da crítica literária, surge o questionamento sobre o “novo”. O que é 

original quando só há diferenças? No julgamento da obra, não é paradoxal 

atrelarmos a mudança a um único valor estável? Passando pelo século XX, a ordem 

dada pela crítica de uma obra literária é guiada pela percepção de que a instância 

narrativa contraria ou pode vir a contrariar um código, visto que a Modernidade é 

tempo de ruptura e descentralização. Em uma obra literária, necessitamos que o 

mundo seja relatado, precisamos ouvir ressonâncias das personagens, os quais se 

tornam ecos de nós mesmos. Na narrativa moderna, tomar a palavra do narrador é 

tomá-la sempre como promessa, não mais como verdade absoluta.  

Em relação à literatura feita por mulheres na atualidade, é evidente o efeito 

que a condição feminina exerce na escrita. A leitura é de um discurso o qual o outro 

perpassa, o que muito se confunde com o estigma e subjugo do feminino frente ao 

masculino. O que há de ser lido na escrita feminina é mais a ressignificação de 

vivências e histórias elaboradas pelas autoras como uma outra representação de si, 

como uma forma de busca de outras centralidades, e isso deriva a criação artística 

denominada identidade feminina.  
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Simone de Beauvoir, em Segundo Sexo (1970), discorre sobre ser mulher, 

diferenciando-a do homem: “A fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem 

é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro”. Não há, aqui, um conceito que leva à 

subestimação, pelo contrário, o que há é o Outro – é esta a alteridade como 

categoria fundamental no pensamento humano. Em relação aos afetos femininos, à 

mulher são dadas características de emancipação e, concomitantemente, de 

fragilidade, carinho e medo. A mulher é o ser desejante e desestabilizador, gerador 

de vida, pêndulo que oscila entre bravura e ternura. Esses opostos fundadores do 

gênero feminino permitem que a mulher crie, na  escritura, conflitos narrativos que 

lhe são inerentes.  

Nesse espaço, transformações intensas têm alterado  a posição da mulher na 

sociedade, adensando a demanda de uma revolução cultural e social. No Brasil, é a 

partir do século XX que notamos o despontar da mulher na produção cultural. Já não 

cabe mais no tempo uma ideologia falocêntrica, em um espaciotempo e em uma 

Arte em que vige a expressão dos dramas humanos, em sondagens existencialistas. 

Por meio da leitura de obras de escritoras modernas, é possível averiguar como as 

suas configurações vêm destacando um lugar de enunciação marcadamente 

feminina, em que se  narram paradoxos do mundo global e indagações acerca das 

identidades.  

Nesse domínio feito de contradições da fala enunciada, anunciada e 

impressa, faremos uma leitura da obra de estreia da escritora pernambucana 

Marilene Felinto (1957- ), intitulada As mulheres de Tijucopapo (primeira edição de 

1982), com olhos e ouvidos para uma voz desconstrutora de modelos femininos. Por 

meio do exercício da escrita emocional, veremos a ruptura de sentimentos de 

conformismo e submissão de uma mulher que se triparte em mãe mítica, filha e 

amante, todas vivendo a angústia e a descentralização de suas identidades. 

 Marilene Felinto, em toda a sua produção literária, representa, via de regra, 

um desvelamento do sujeito no mundo, acessando sua individualidade. O romance 

As mulheres de Tijucopapo, neste contexto, não aparece com o intuito de 
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descrever com clareza os vínculos com a contemporaneidade. A escritura expõe, em  

coro, uma voz que tenta há muito desvelar a divergência e a violência que marcaram 

(e ainda marcam) a relação entre feminino e masculino. 

Em uma entrevista ao Caderno Mais, ilustrando essa voz politizada, de forma 

a coletivizar a história de uma vida, Marilene Felinto discorre sobre como o passado 

e a infância influenciaram sua literatura: 

 
Acho que a infância de todo mundo influencia no trabalho, 
principalmente no de uma pessoa que escreve ficção. Então, sou de 
uma família pobre, minha infância em Recife foi especialmente 
pobre, e levei muito essa experiência para narrativa de ficção, 
principalmente. E essa coisa de escrever começou logo que 
chegamos em São Paulo. Escrevia cartas com saudades de Recife, 
principalmente para minha família, amigos...  (FELINTO, 2001, p. 30). 

 

A experiência pessoal da autora se confunde com a observação a sua volta, 

sobretudo no que se refere às recordações dos ambientes de Pernambuco e São 

Paulo. Ambos os espaços têm importância na diesege, pois não são constituintes 

vazios na memória, ao contrário, são reconstituições de experiências vividas. Felinto 

também discute seu modo de fazer literário pelo viés de sua condição de produção: 

 
O melhor lugar é [...] quando já se terminou de escrever, quando se 
pode voltar ao mundo normal das coisas e suas formas, e suas 
pontas e suas entranhas e sua consistência viva, tão viva quanto as 
fibras de uma manga-espada que se tirou do pé, se amolengou, abriu 
e chupou fibra por fibra doce. A vida. Minha literatura é mais 
influenciada por coisas assim como uma manga-espada do que por 
toda a literatura francesa (FELINTO, 1993, p. 7).   

 

De posse dessa citação, verificamos que a autora  expõe seu trabalho de 

criação pautado em experiências sensoriais; ao mesmo tempo,  revela-nos como se 

dá o processo de busca de uma escrita que traduza suas próprias ideias e 

experiências. 

O romance em estudo trabalha uma profusão de vozes femininas emanadas 

do discurso da protagonista central Rísia, em uma tríade de performances 

enunciativas: voz da infanta, voz da mulher madura e a voz mítica representada 

pelas mulheres de Tijucopapo, que intitula a obra e resgata um momento histórico 



13 

 

sustentador de toda a escritura.  Por meio da memória da narradora-protagonista, o 

processo de busca da origem e da identidade feminina dá forma à sua experiência 

do narrar, fazendo eclodir as alteridades femininas em fragmentos textuais. 

A forma dada ao romance As mulheres de Tijucopapo apresenta-se 

aparentemente paradoxal e ambígua, ganhando acentuação em outras formas de 

falar. No romance em questão, a experiência representativa é marcada pela perda 

das experiências estabelecidas, do sentido de origem, nas quais a identidade 

múltipla de Rísia se prosifica no próprio imperativo do movimento temporal – um jogo 

entre passado-presente-futuro, um deslocamento de espacialidades em busca de 

estilização romanceada, não mais de um gênero romântico. 

Segundo a concepção de Mikhail Bakhtin (2010a, p.127), a introdução de 

gêneros intercalados é fundamental para garantir o plurilinguismo ao romance, este 

concebido como o discurso de outrem na linguagem de outrem; assim, podemos 

perceber no corpus de estudo a presença de subgêneros, de colagens, pequenas 

epístolas destinadas a uma amiga de infância, versos em língua inglesa produzidos 

aos pais, cantigas de roda no tempo de menina; outros discursos que “relativizam a 

consciência linguística, exprimem a sensação, que lhe é própria, da objetivação da 

linguagem, das suas fronteiras históricas, sociais e mesmo principais (ou seja, as 

fronteiras da linguagem enquanto tal)”. Este depoimento de Bakhtin corrobora o 

conceito de que a prosa romanesca não se atém a uma ideia única, e terá, nesse 

discurso plurilíngue, uma palavra bivocal, que refratará a expressão das intenções e 

acentuações emocionais da autora. 

Na narração de As mulheres de Tijucopapo, deparamo-nos com uma 

narradora-protagonista, exercendo um duplo domínio no discurso em três 

alteridades, a individual (infanta e adulta) e a coletiva – das mulheres de Tijucopapo. 

No romance, vemos emergir um jogo temporal de alteridades da tríade pronominal 

irreversível eu – tu – ela – elas. A assimilação da palavra de outrem, segundo 

Bakhtin (2010a, p.142), adquire um sentido profundo e importante no processo de 

formação da ideologia do homem. Assim sendo, a palavra da menina, que foi 
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assimilada pela mulher, define a atitude ideológica da narradora madura, que emite 

um discurso misto, não dissolvendo o dito no passado; a palavra da infanta é a 

palavra autoritária e interiormente persuasiva, termos cunhados por Bakhtin (Idem). 

Salienta-se que é a memória que vai estabelecer uma relação entre o 

presente e o passado, e colocar a experiência em causa com o sujeito singular. A 

memória é, aqui, uma mediação coadjuvante do processo criador de alteridades, 

construindo a materialidade do presente, portanto, o não-lugar do passado ganha o 

presente de um discurso plurilíngue e dialogizado. 

Os objetivos específicos da escrita desenvolvem a unidade do discurso, o 

corpo textual único – a partir das relações entre acúmulos de alteridades na 

personagem central e dão o foco ao tempo narrativo de seu discurso centralizador 

em busca de identidade, a ganhar uma significação estética. 

A fim de atingir os objetivos propostos, o texto mostra-se dividido em três 

capítulos, reservando, em seus enunciados, uma única hipótese que norteia a 

problemática: a dialogia é o conteúdo e o método que fixa temporalmente o elo entre 

os sujeitos narrativos, alteridades e identidades no romance sentimental. O 

pressuposto enuncia que o eu-sujeito-enunciador abdica da univocidade, cerne da 

produção textual, para refratar produtores enunciativos diferenciados em referência 

nos três capítulos desta dissertação. 

O primeiro capítulo, intitulado “O romance nos lugares da memória”, tem 

como foco o estudo da natureza proteiforme do romance, averiguando como o 

romance se apropria de configurações épicas para se constituir enquanto obra 

literária moderna. Verificamos que no romance em estudo, por meio da tripartição do 

Eu enunciador, ocorre o imbricamento infância e maturidade no discurso e como 

este fator contribui para a dúplice experiência de narrar alteridades. Para tanto, o 

tratamento metodológico da dialogia, da plurivocidade e das alteridades, fenômenos 

inerentes aos discursos, visa à inscrição bakhtiniana para explorar e justificar a 

complexa enunciação construída por meio de refrações do romance. Fundamentar-

nos-emos, primeiramente, nos pressupostos de Bakhtin que, em Questões de 
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Literatura e Estética (2010a), propõe o dialogismo como propriedade fundamental 

da linguagem (seja como língua, seja como discurso), princípio que se estende a 

sua concepção de mundo e de sujeito. Para ele, a obra tem a responsabilidade de 

construir uma segunda consciência. O dialogismo pode, então, ser compreendido de 

duas maneiras: como diálogo entre discursos, e como diálogo entre sujeitos, 

tomando a narradora em interação com suas alteridades.  

O segundo capítulo, “A identidade discursiva em As mulheres de 

Tijucopapo: mescla lírica de vozes”, aborda a polifonia no romance e o eixo de 

polaridades dos Eus enunciadores. Mediada pelas lembranças dadas pela memória, 

partimos da infância passada como fala muda e chegamos ao presente da voz 

feminina em seu desdobramento pronominal: eu – tu – ela – elas. Pretendemos 

validar que, do ponto de vista da construção dos sentidos, todo discurso é 

perpassado por vozes de diferentes enunciadores, ora concordantes, ora 

dissonantes, com o objetivo de caracterizar o fenômeno da linguagem humana como 

essencialmente dialógico e polifônico. 

O terceiro capítulo, “A reescritura memorialista feminina”, explora os sentidos 

do viés histórico-mítico, pano de fundo entre a infância e a maturidade, e o modo 

como esse intervalo se desloca no espaciotempo discursivo, em rememorações de 

um coro de alteridades. Baseamo-nos em Henri Bergson, Memória e Vida (2006) 

para o tratamento da questão memorialista, entendendo que enquanto produção de 

linguagem, o relato da narradora memorialística ultrapassa o seu caráter histórico e 

realiza o ponto de vista ficcional.  

Da distribuição da análise narrativa nos três capítulos descritos, finalizamos a 

leitura e a apreensão do romance escolhido como um corpo épico constituído de 

alteridades díspares e polifônicas – a infantil, a adulta e a mítica, remetendo às 

epopeias de origem e tentativa de uma equalização identitária. Todas essas facetas 

femininas são deslocadas pela experiência, objeto de um contar suspenso, no 

“intermezzo” da lembrança. 
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CAPÍTULO 1 

 

O Romance nos lugares da memória 

 

1.1.  Da epopeia ao romance moderno: características fundadoras  

 
Eis aqui o que chamamos de o primeiro motivo porque o romance se 
renega a si mesmo: ele faz com que se perca a cabeça, enlouquece 
pessoa. 
      (SITI, Walter. 2009, p.176) 

 

A teoria e a crítica literária conceituam o romance como gênero da 

modernidade, visto que ambos, romance e gênero, não estão prontos, ainda se 

perfazem através do tempo e nos lugares da memória. O gênero romanesco, 

embora visto como grande herdeiro de formas épicas, da maneira que apreendemos 

hoje, é considerado um gênero recente, que mantém relativizações com a tradição 

que o originou. Debruçar sobre suas origens é regressar ao ponto de partida do 

gênero literário que se representa em nossos tempos, e preconiza as características 

do sujeito contemporâneo e de sua identidade.  

O objetivo, aqui, é retomar o conceito de discurso e sujeito épicos para 

confrontá-los com o conceito de sujeito fundado pelo gênero romanesco. Isso 

significa remontá-lo as suas origens na Grécia, berço das formas intemporalmente 

paradigmáticas da concepção do mundo: filosofia, tragédia e epopeia. No espaço e 

tempo grego, a forma para as coisas era concebida perfeita, com respostas 

formuladas antes mesmo das perguntas. A epopeia grega conhece somente as 

soluções e a ordem; nela, o caos não se instaura e delineiam-se ações aquém do 

paradoxo, e este, chegando à adversidade, é levado à perfeição.  

Lukács nos esclarece: 

O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade 
extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a 
imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda 
sim tem por intenção a totalidade (LUKÁCS, 2009, p. 55). 
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Posto isso, pode-se afirmar que a epopeia nasce em uma Grécia que 

configurava o mundo entendido como totalidade autossuficiente; os acontecimentos 

eram figurados, ao adquirirem importância e peso para toda a comunidade, como 

um grande vínculo entre destino e totalidade. O espírito grego presente na grande 

épica enfraquecera. Se antes havia um sujeito que só dava respostas, mesmo sem 

os questionamentos, agora há o fator consciência formulador de perguntas, 

implicando no reconhecimento da existência questionadora e insatisfeita do homem 

– gênese do drama moderno. Por essa razão, considera-se o romance como a 

principal personagem da linha evolutiva da literatura: é o único gênero ainda 

inacabado, como é sua própria época; é o modo gerúndio, que sempre se faz, é o 

continuum na memória dos gêneros literários. 

Fazendo um retorno à épica, depara-se com um herói que age bravamente, 

canta seus feitos proferidos em longos discursos. Sua posição ideológica é a mesma 

para todo o mundo épico, ou seja, não há uma ideologia particular apresentando um 

discurso fundido ao de seu autor. Na narrativa épica, o falante é apenas o autor e, 

não havendo linguagens diferentes, constitui-se um discurso único em toda a 

narração. 

O mundo da epopeia é o das origens, da história, do passado heroico e 

nacional. O epos e o épico nunca foram territórios do presente, mas dos fastígios e 

do lendário. Isolam-se da contemporaneidade do autor, enquanto poemas sobre o 

passado, são textos de memórias para seus descendentes. 

 
Enquanto o mundo é intrinsecamente homogêneo, os homens 
também não diferem qualitativamente entre si [...] A vida própria da 
interioridade só é possível e necessária, então, quando a disparidade 
entre os homens tornou-se um abismo intransponível (LUKÁCS, 
2009, pp. 66-67). 

 

No tocante ao herói da epopeia, segundo Lukács, ele nunca é um indivíduo; 

isso porque sempre se considerou como traço fundamental da epopeia o destino de 

uma comunidade, nunca o destino pessoal. O indivíduo épico é esse que nasce do 

alheamento em face do mundo interior. 
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Bakhtin (2010a) confronta epopeia e romance apontando seus principais 

traços característicos que, em conjunto, têm como fundação do confronto com a 

linguagem constitutiva, o contato com a contemporaneidade e o caráter (in)acabado 

da personagem. 

Os objetos constituintes da epopeia, enquanto gênero determinado, assim se 

elencam: 

1- O passado absoluto e nacional épico;  

2- A lenda nacional como fonte primária de criação, e não a experiência 

pessoal; 

3- O isolamento do mundo épico da contemporaneidade (do tempo do autor e 

dos ouvintes). 

Não há, ainda, a noção de subjetividade, pois o coletivo e o nacional é que 

são pontos basilares para a epopeia; quem fala discorre sobre seu passado – que 

não é único – é o passado de todo o mundo grego. 

 
O discurso épico, por seu estilo, tom e caráter imagético, está 
infinitamente longe do discurso de um contemporâneo que fala sobre 
um contemporâneo aos seus contemporâneos (BAKHTIN, 2010a, p. 
405). 

 

Desse modo, representar alguma ação em um mesmo tempo e em um 

mesmo nível axiológico é passar do épico para o romanesco. 

Para que fique ainda mais clara essa distinção entre os gêneros, retomamos 

Bakhtin que apresenta as particularidades fundamentais do romance, gênero sobre 

o qual recai uma vasta teoria exploratória em sua produção intelectual. Para o autor 

russo, o romance se distingue de todos os outros gêneros por seus três traços 

fundamentais, abordados a seguir, particularmente. 

 - A dimensão estilística do romance está ligada à consciência plurilíngue e 

híbrida que ali se instaura 

Dissimular a fala de outrem, confundir dois enunciados ou modos de falar 

constitui o hibridismo. Salienta-se que, entre essas perspectivas distintas presentes 

no discurso do falante, não existe nenhuma fronteira formal ou composicional; tudo é 
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incorporado em apenas um narrador, em um só articulador sintático – que se 

distingue ainda do autor. Isso ocorre ao contrário da épica, em que o autor imperava 

com seu discurso monológico e autoritário. 

Metaforizando os fenômenos do plurilinguismo e do hibridismo no romance, 

Bakhtin nos traz a imagem metafórica de ilhotas do discurso limpo e direto do autor, 

ilhotas essas banhadas por todos os lados pelas ondas do plurilinguismo. De uma 

mesma ilhota emanam outras, nas quais perpassa a voz do autor e de outrem, em 

diferentes tons e nuanças; daí o caráter híbrido dominante no romance moderno. 

 
A fala de outrem [...] nunca está nitidamente separada do discurso do 
autor: as fronteiras são intencionalmente frágeis e ambíguas, passam 
frequentemente por dentro de um único conjunto sintático ou de uma 
oração simples [...] É justamente o caráter plurilíngue, e não a 
unidade de uma linguagem comum normativa, que representa a base 
do estilo (Idem, p. 113). 

 

- A radical transformação das coordenadas temporais das representações 

literárias no romance 

Se o mundo épico é completamente acabado no seu tempo, sentido e valor, 

não há para ele possibilidade de modificação e de novas interpretações. O passado 

da épica está pronto e é imutável, distante, fato que se opõe radicalmente ao 

romance hodierno, pautado sempre no vir-a-ser, no passível de transformação. O 

romance é o gênero que instaura a dúvida, a incerteza dos fatos; dessa errância 

advém a antítese do gênero na modernidade: é necessário narrar, mas o objeto a 

ser narrado não é concreto, ao contrário, é impalpável, indefinido, não está pronto 

porque ainda está se constituindo. 

 
Somente o romance, cuja matéria constitui a necessidade da busca e 
a incapacidade de encontrar a essência, o tempo está implicado na 
forma: o tempo é a resistência da organicidade presa meramente à 
vida contra o sentido presente, a vontade da vida em permanecer na 
própria imanência perfeitamente fechada (LUKÁCS, 2009, p. 129). 
 

Os eixos temporais no romance se cruzam: presente-passado-futuro são 

unidos por um único foco narrativo. É característica do romance a não coincidência 
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perfeita com seu momento de criação: o presente pode ser assinalado como arcaico, 

sendo, portanto, inatual. 

- A reestruturação da imagem literária no romance, seu contato máximo com 

o presente (contemporaneidade) e aspecto inacabado 

Estabelecer um conceito de presente nas narrativas contemporâneas é 

provocar uma fratura no tempo. Em um todo vivido, o presente é uma parte do não 

vivido. Para que se vislumbre o presente, é necessário acessar um passado remoto, 

todavia, por meio de uma “arqueologia que não regride”; sabendo que não se pode 

viver o passado no presente, o sujeito é relançado à origem. Citamos Agamben 

(2009), em um movimento de autocrítica do percurso temporal traçado: 

 
De fato, a contemporaneidade se escreve no presente assinalando-o 
antes de tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais 
moderno e mais recente os índices e as assinaturas do arcaico pode 
dele ser contemporâneo. Arcaico significa: próximo da arké, isto é, da 
origem. Mas a origem não está situada num passado cronológico: ela 
é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste [...] 
(AGAMBEN, 2009, p. 69). 

 

Dessa citação observa-se a constante tentativa do regresso à origem, que é 

épica. Voltar ao arcaico, para o homem contemporâneo – e é este o cerne da 

questão da protagonista da obra em estudo – gerir a própria vida, olhando-se de 

fora.  

O romance da modernidade não dá respostas; suscita dúvidas – as mais 

diversas – e o seu espírito é o da complexidade e do paradoxo interiores. A batalha 

é do homem consigo mesmo. Se antes se conheciam formas rígidas e disciplinadas 

para abordar a saga do homem no tempo, hoje temos a ruptura, a fragmentação, e a 

voz de um narrador com consciência, perdendo sua relação orgânica para adquirir 

uma abstrata. 

O romance moderno foge à estrutura da aventura; é sempre indefinido, 

plurivocal. O enredo é repleto de lacunas, hesitações e desconfianças. São 

fragmentos de memória que se conectam, se deslocam e se cruzam. 
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Lukács desenvolve em sua Teoria do Romance o pressuposto de que o 

problema colocado para a arte literária do romance, na modernidade, é adequar uma 

expressão capaz de marcar a cisão entre a unidade perfeita e vivida na Antiguidade 

e no mundo moderno, no qual se faz cindido. Isto denuncia a impossibilidade de 

fazer ressurgir a epopeia antiga na civilização moderna. 

O romance é, segundo Lukács (2009), o épico moderno que penetra na 

experiência dilacerante do conflito, que não suporta reconciliação e faz da cisão o 

símbolo da modernidade. O gênero romanesco marca a transição de uma 

transcendência divina para outra secular, devendo ser entendido como símbolo da 

impossibilidade da harmonia com o mundo.  

Se a epopeia antiga assinalava uma integração entre ser e destino, aventura 

e perfeição, homem e mundo, vida e essência, na modernidade “não há mais 

totalidade espontânea do ser”; não é mais possível a cordialidade entre indivíduo e 

mundo, conforme nos assegura Lukács: 

 
A arte, a realidade visionária do mundo que nos é adequado, tornou-
se assim independente: ela não é mais uma cópia, pois todos os 
modelos desapareceram; é uma totalidade criada, pois a unidade 
natural das esferas metafísicas foi rompida para sempre (LUKÁCS, 
2009, p. 34). 

 

Todavia, o homem não cessou de encontrar sua totalidade perdida. Agora, 

essa totalidade é forjada, vazia, desmoronada, e a forma romance aponta para esse 

cenário de desolação e desterro. 

Ainda na esteira de Lukács, vislumbramos o procedimento que estabelece um 

diálogo entre o moderno e o referencial antigo, uma oposição entre o ideal e a 

realidade, o que gera a tensão entre o desejo e impossibilidade de realização – 

justamente o cerne caracterizador do sujeito moderno. 

Sendo assim, o romance, ao questionar essa fratura na completude dos 

tempos, interroga a épica e a vê como símbolo utópico, e continua, sobretudo, 

almejando recobrar sua totalidade “[...] pois, a forma do romance, como nenhuma 

outra, é uma expressão do desabrigo transcendental” (Idem, pp. 37-38). O romance 
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nos chega, então, como a forma épica moderna almejando a estética necessária até 

nossos dias. 

 

1.2.   O mito: as origens da busca ou a busca das origens 

 
Rimado ou não rimado, tudo saiu espontaneamente de mim, embora 
o que estivesse dentro de mim não me pertencesse. 

(LIMA, Jorge de. 1980, p.41) 
 

É sabido que os mitos têm sua gênese na necessidade do homem de dominar 

a insegurança e o medo do desconhecido. Na ânsia do exercício de poder sobre o 

mundo, foi preciso, primeiramente, dominar a si, pautando-se na atribuição de 

sentido àquilo destituído de explicação. Assim, o mito não pode ser encarado como 

ilusão, tampouco como mentira, já que detém em suas raízes certa racionalidade 

acolhida como semântica interna ao novo. O mito é a explicação racional para o que 

é, aparentemente, irracional. 

A mitologia narra a origem do universo e do homem – nota-se, aqui, o uso do 

verbo narrar, que potencializa o caráter de personificação e animismo de 

acontecimentos e coisas, o que, aplicado ao nosso corpus, é tomado 

alegoricamente. A dificuldade de se estabelecer uma definição para o mito se dá 

pelo caráter cultural da representação da realidade dada por ele. No entanto, pode-

se adotar o seguinte conceito do Dicionário de Filosofia (1991), que vai ao 

encontro de nossas aspirações de análise do corpus selecionado para este estudo: 

 
Chama-se “mito” a um relato fabuloso que se supõe que aconteceu 
num passado remoto e quase sempre impreciso. Os mitos podem 
referir-se a grandes feitos heroicos que, com frequência, são 
considerados como fundamento e o começo da história de uma 
comunidade ou do gênero humano em geral (MORA, 1991, p. 265). 

 

Posto isso, o homem que então vivifica o mito participa do tempo eterno 

mitológico, que é acronológico, o que resulta na deformação do tempo do homem 

moderno, marcado pela angústia, pelo medo e pela morte.  
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Partindo dessa premissa, dela valemo-nos para dar o foco de investigação ao 

romance em estudo As mulheres de Tijucopapo (ou a epopeia das heroínas de 

Tijucopapo), que aponta para o reforço de que o mito mantém-se na possibilidade de 

içar o homem à transposição de seus limites e (pré)conceitos. Essa asserção se 

aplica à personagem feminina Rísia (a heroína da epopeia) para que ressurja, 

renasça e busque sua identidade nos tempos idos, tempos estes do mito 

alegorizante das mulheres guerreiras do Arraial de Tijucopapo, seguindo sua própria 

narração: 

A culpa vem de baixo dessas cidades sedimentadas pelas pedras 
que o vento soprou milhares e milhares de anos. Vem de minha 
tataravó e se estica a mim via meu pai. Ou a culpa é de todos nós ou 
de ninguém. [...] Coisa de louco. São Paulo. Precisei sair e vir. Aqui 
vou eu na minha trilha de terra. Há babaçus e canaviais. O canavial 
galga a serra, desce, torna a mostrar-se mais longe, verde-claro. São 
cores verdes, [...] Quando me canso, pego meus lápis de cera e pinto 
outras cores na paisagem que desenho em papel branco. O canavial 
só é muito verde. Aqui vou eu (FELINTO, 2004, pp. 29; 78-79). [grifos 
nossos] 

 

Do excerto supracitado, a narradora-protagonista Rísia, na história, relaciona-

se analogamente com o herói mitológico, que regressa aos primórdios, propondo-se 

a sair do tempo presente e viajar, com as tintas do imaginário, para recuperar sua 

origem, eclodindo na rede simbólica do mito. Rísia faz essa viagem no tempo 

gestacional de nove meses, também simbólico e metafórico. É o início do fluxo de 

consciência e do tempo psicológico que mitifica a saga pela busca de sua identidade 

de mulher e heroína guerreira. 

Neste romance de Marilene Felinto, o leitor vai ao encontro do mito de origem 

dos desencantos da vida, da gênese da culpa, culpa que tomará conta do presente 

narrativo, numa espécie de “pagamento custoso” dos atos faltosos de seus 

ascendentes. O romance é a busca do sentido de tanto sofrimento na infância, que 

fez a menina guerrear com armas morais transmitidas pela tataravó, pelo pai, pela 

mãe, e que, porque nasceu em Tijucopapo, palco da batalha pela vida, iniciou uma 

história de disparates. O mito alegorizante das mulheres guerreiras de Tijucopapo 

vem reordenar, em formato inédito, o passado da personagem Rísia. 
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Segundo Eliade (1998, pp.12-13), “o mito [...] é sempre, portanto, a narrativa 

de uma ‘criação’. [...] os personagens dos mitos [...] são conhecidos, sobretudo, pelo 

que fizeram no tempo prestigioso dos ‘primórdios’”. O romance em exemplo, As 

mulheres de Tijucopapo, mune-se do diálogo com o Mito das Amazonas para 

valer-se e se autoconceber. 

 
Mas antes: as mulheres de Tijucopapo. O nascimento de minha mãe. 
Pois esses cotocos de lembranças me alvoroçam a alma a todo 
instante. Me cutucam o rabo de égua que eu tanto queria ter. [...] 
Todas as ideias me remetem às mulheres de Tijucopapo. [...] Em cor 
vermelha de muitas cores. [...] sou feita de lama imunda. O meu 
choro. Era uma vez, no onde a praia vira lama, Tijucopapo, nasceu 
minha mãe. [...] Todas as ideias remetem às mulheres de 
Tijucopapo. [...] Num estremecimento que, tivesse eu chegado lá, 
montaria cavalos e sairia desembestada ao encontro da explicação 
que talvez esteja onde a praia encontra a lama, o negro tijuco. Donde 
vieram essas mulheres assim, a minha herança, mulheres da matéria 
do tijuco, cabelos grossos arrastando pela crina do cavalo, 
escanchadas no lombo do bicho sem sela, amazonas, defendendo-
se não se sabe bem do quê, só se sabe que do amor. [...] São 
amazonas a cavalo indo fazer marca no tijucopapo [...]. As mulheres 
de Tijucopapo: ferradura. [...] sou eu com minha sina de lama [...] 
(FELINTO, 2004, pp. 79-80). [grifos nossos] 

 

O mito das amazonas – mulheres caçadoras e guerreiras – tem sua origem 

na Grécia Antiga, nas primeiras etapas do matriarcado.. Eram mulheres que não 

partilhavam a vida com os homens, e se da partilha inevitável (para procriação) 

viessem filhos do gênero masculino, estes eram sacrificados ou mutilados; as 

meninas nascidas sobreviviam para serem treinadas, pelas mães, para guerrear.  

De fundamental importância é o fato, ainda acerca do mito, de que as 

amazonas mutilavam ou queimavam um dos seios para que fosse melhor o manejo 

do arco, na guerra e na caça – daí a etimologia a = sem + mazon = seio. Contudo, 

Sérgio Buarque de Holanda (1996) aponta-nos uma divergência no fato, mas que 

não afeta a essência do mito. Segundo o autor, houve os que admitiram para as 

amazonas da América a mesma operação aplicada às antigas: a queima do seio 

direito com metal em brasa, fazendo-o murcho ou desaparecendo por completo, 

visando à liberdade de movimento nas campanhas guerreiras.  
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O próprio Thévet [frade escritor, cosmógrafo e explorador francês, do 
século XVI] sempre acessível a concepções extremadas, a ponto de 
ter visto nas amazonas do Brasil as descendentes prováveis 
daquelas mesmas que se dispersaram em seguida à guerra de Troia, 
acha duvidoso que pudessem, sem grande perigo de vida, submeter-
se à operação dessa natureza em órgão tão delicado e chegado ao 
coração (HOLANDA, 1996, p. 30). 

 

A imagem do seio mutilado das mulheres amazonas recebe, aqui, a 

simbologia do aniquilamento de um constituinte feminino, como uma metáfora da 

autossuficiência e até mesmo da masculinização dessas mulheres. A expressão 

amazon = sem seio corrobora a intenção de amputação da subserviência e 

fragilidade femininas. Imergindo o romance neste mito, contrasta-se, também, a 

figura da mulher frágil e suave a essa bravura, rispidez e fortaleza da mulher 

guerreira. 

É recorrente e importante para a obra e sua interpretação atentar para a 

zoomorfização a que Rísia se submete. Remetendo às amazonas, fortes em seus 

cavalos sem sela, a personagem tenta se ver como animal, como égua livre nos 

campos: 

Se eu pudesse ser um bicho eu seria uma égua, uma égua que 
saísse em disparada arrancando patacas de lama da campina 
encharcada ou fazendo poeira do barro seco das serras [...] Hoje eu 
sou, entre outras coisas, uma mulher que tentou ser égua e não 
conseguiu (FELINTO, 2004, p. 49). 

 

Rísia quer ser bicho pra grunhir, vociferar suas dores sem verbalizar, tirando, 

assim, o peso do real. Ser um animal é encontrar-se com sua natureza primitiva, 

com o primordial de si – que desconhece e é sua busca constante. Este conflito que 

se apresenta é o do herói épico, que tenta carregar o mundo nas costas, com força 

hercúlea, descomunal. O que pesa e dói é a opressão e a vida miserável da infância 

no Nordeste. A voz épica de Rísia carrega uma voz social, transmuta-se em um falar 

coletivo; o eu rançoso e épico vira um “nós” narrativo moderno. 

Rísia é como uma amazona mítica, que sai de Pernambuco e vai para São 

Paulo guerrear na Revolução de 1964, acendendo holofotes, concomitantemente ao 
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herói contemporâneo, que sai às ruas lutando por seus interesses, engendrando-se 

nos diversos entre-lugares da sociedade e sistema vigentes.  

Situando-nos no tempo e no espaço, quem são essas “mulheres de 

Tijucopapo” na História do Brasil? 

A referida batalha (denominada formal e historicamente como Batalha das 

Trincheiras) deu-se no ano de 1646, quando o Brasil vivia sob o jugo de Portugal e o 

sistema de Capitanias Hereditárias era vigente. A Comunidade de Tijucopapo 

pertencia à Capitania de Itamaracá e, segundo Calado (1987), quatrocentos 

holandeses e duzentos indígenas, aproximadamente, pretendiam invadir a 

comunidade e saquear alimentos para suprir as necessidades do grupo e, 

posteriormente, dominar a região. 

Dois capitães de Tijucopapo avistaram cerca de 12 a 17 embarcações 

inimigas e pediram reforços para evitar o roubo da boiada que tocavam. O pequeno 

grupo de 23 homens foram derrotados pela frota holandesa, que invadiu o Arraial de 

Tijucopapo, pensando estar totalmente desprotegido. 

Quando da derrocada da trincheira que cercava a Comunidade, as mulheres 

de Tijucopapo os atacaram com armas caseiras: água quente, objetos de cozinha, 

pimenta, patacas de lama e instrumentos de agricultura. Enquanto se dava esse 

combate entre os holandeses e as mulheres, os homens da terra arrodearam a 

trincheira dando tiros pelo lado oposto. O pequeno Arraial – hoje cidade de Goiana 

(a 60 km de Recife) – resistiu graças a “uma legião de mulheres invictas, olhar 

brilhante, gesto duro, corajosas, destemidas, sublimes” (SABINO, 1996, p. 337). 

 Em sua ficção, Rísia apresenta um espírito guerreiro e revolucionário. Há de 

se salientar que a constante repetição da palavra revolução denota o projeto de 

transformação social desejado: 

 
 Vou pintando uma revolução em cores de cera! (FELINTO, 2004, p. 
94)  
 
 
“Me disseram que eu vivo é em guerra. Em pé de guerra. E vivo 
mesmo, e acrescento que vivo em batalha, em bombardeio, em 
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choque. Eu só vou conseguir sossegar quando matar um (FELINTO, 
2004, p. 24).  
 
 

É possível notar a força e a raiva com que Rísia enuncia sobre a luta em seu 

processo revolucionário, encarando a violência não de maneira pejorativa, mas 

como conotação pulsional para se atingir paz e conforto. Assim, as guerreiras de 

Tijucopapo, heroínas verossímeis, são modelo para que Rísia vença trincheiras, 

ultrapasse limitações e conquiste a sua identificação transformadora.  

A guerra interior da personagem não vem atrelada ao tempo cronológico. O 

tratamento dado à esfera mítica, neste momento, requer que mudemos as 

referências espaciotemporais que normalmente regem os discursos. Como o mito é 

centrado na atemporalidade, é relevante relacionar os tempos mítico e discursivo. 

Com relação ao tempo que se faz labiríntico no romance, exemplificamos com um 

trecho do capítulo 13, em que Rísia joga com o tempo da enunciação: 

 
Quando você morreu, eu arranjo outros homens ou respeito a sua 
morte usando luto por algum tempo? Quanto tempo? Tempo. Tempo. 
Tempo. É com o tempo mesmo que não aguento. Não suporto o 
tempo. O tempo, de duas uma: ou não passa, ou passa depressa 
demais. Você me faz um horário, um quadro, um relógio, um 
despertador para que eu me mova no tempo? Porque não vou 
aguentar com o tempo assim, o troço todo, a massa, o monstro, o 
medo, a morte. Me diga “amanhã” ou “daqui há um mês”, mas não 
me diga “talvez”. “Talvez” me solta no tempo e acaba comigo. E não 
me diga “nunca” também. “Nunca” define um caminho, eu não quero 
esse caminho. “Nunca” é o caminho da morte (FELINTO, 2004, pp. 
86-87). [grifos nossos] 

 

Vemos a narradora em luta pela expressividade do movimento absoluto do 

tempo, na escrita. A tentativa de Rísia é de buscar a decifração de uma verdade 

onírica e dolorosa que ela se recusa a aceitar. Para darmos conta da inquietante 

condição do tempo das ações passadas, feitas presente, convocamos Maurice 

Blanchot (2005): 

 
Nunca sabemos, e muito rapidamente ele mesmo já não é capaz de 
saber, a qual tempo pertence o acontecimento que evoca, se aquilo 
acontece somente no tempo da narrativa, a partir do qual o que 
aconteceu se torne realidade e verdade? (2005, p. 15). 
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Diante do exposto, percebemos que a experiência do tempo é o mote da 

invocação do amado ausente. O passado invade o presente, pois é fruto da negação 

do momento atual, e se eterniza, pela voz da memória. 

Gramaticalmente, há dissonância em “Quando você morreu, eu arranjo 

outros homens” [...].Os tempos verbais são passado e presente que se fundem com 

um intuito de constituir um amálgama temporal, para que o tempo vigente seja 

indefinível, pois é o tempo do luto, da melancolia e da angústia. Tem-se medo do 

tempo por ser apresentar impalpável, um “monstro, a morte”. Rísia sente medo do 

talvez e do nunca – os mistérios do labirinto – a hipótese e a (im)possibilidade; ela 

carece da certeza, do núcleo convergente de verdades para que se atinja o objetivo 

do auto(rre)conhecimento e recuperação da identidade.  

Segundo Benedito Nunes, em O tempo na narrativa (2002), o tempo 

linguístico não está reduzido ao tempo cronológico e revela a condição de 

intersubjetividade da comunicação linguística. No romance, a junção espaço-tempo 

é feita pela personagem por meio, principalmente, dos dêiticos hoje, amanhã, 

depois, configurando assim um intercâmbio linguístico. 

O tempo não é singular, entretanto, sua pluralidade não lhe confere 

características díspares: 

 
A todas [as modalidades do tempo] se aplicam as noções de ordem 
(sucessão, simultaneidade), duração e direção, que recobrem, em 
vez de uma identidade, relações variáveis entre acontecimentos, ora 
com apoio nos estados do mundo físico, ora nos estados vividos, ora 
na enunciação linguística, nas condições objetivas da cultura, nas 
visões de mundo e no desenvolvimento social e histórico (NUNES, 
2002, p. 23). 
 

O tempo no romance une momentos e fatos que o tempo real separa. É 

possível dilatar ou contrair momentos indefinidamente, figurando como intemporal e 

eterno; chega a ser paradoxal no tocante a essa fusão de vozes que narram em 

presente, passado e futuro. É um discurso pluridimensional, pois permite 

simultaneamente, avanços e retrocessos, aceleração ou retardamento de sua 

sucessão temporal. 
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Se não enquadrarmos o percurso narrativo em um âmbito estritamente 

espacial, o texto, diz Gerard Genette (apud NUNES, 2002, p. 28), “não tem outra 

temporalidade além daquela que toma metonimicamente de sua própria leitura”.  

“Quando você morreu” é o mote para a constituição da narração atormentada 

da personagem. A morte se faz ensejo para a realização de atos e enunciações 

melancólicas. O tempo é o da morte, o esperado mais inesperado. Marilene Felinto, 

no romance em estudo, privilegia o movimento em sua escrita por meio dessa 

transitoriedade no tempo e no espaço, reintegrando o todo aos poucos.  

 

1.3.  Uma dúplice experiência: da infância à maturidade  

 

A moça ri mansamente de alegria de corpo. Suas pernas delgadas, 
lisas, os seios pequenos brotaram da água. Ela mal se conhece, nem 
cresceu de todo, apenas emergiu da infância. Estende uma perna, 
olha o pé de longe, move-o terna, lentamente como a uma asa frágil. 
    (LISPECTOR, Clarice. 1998, p.64) 
 

É consensual que o homem contemporâneo foi expropriado de suas 

experiências. Tudo é rápido, automático e maquínico. A linguagem literária convida 

esse sujeito deslocado no próprio tempo a refletir e a decretar “ninguém pode viver 

minhas experiências por mim”. O convite é para a partilha do cotidiano, para o 

respiro subjetivo da vida, para a redenção, no nosso agora, das imagens do 

passado, dramatizando as origens. 

Remontar ao atual pressupõe recortes, predileções, exclusões. É travar uma 

“guerra pelo presente”, presente este que nos chega esvaziado de sentido, 

perpassado por faltas e ausências. O presente, imerso na contemporaneidade, é 

essa carência de concretude. E a Literatura vem como experiência de linguagem e 

nos toma, na tentativa de suprir uma falta que não se sabe exatamente qual é. 

Falar em experiência no âmbito da produção literária requer delimitações para 

o desenvolvimento segundo um método analítico. Em nosso trabalho, 

estabelecemos articulações entre experiência e linguagem – e mais – entre 
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experiência, infância e linguagem. A gênese desta hipótese é o próprio texto literário, 

a narração de Rísia adulta que o afirma: 

 

Tudo aconteceu mesmo num tempo de menina. O resto, a vida, é 
redundância (FELINTO, 2004, pp. 97-98). 
 
 
Não vou desrespeitar nunca a menina que existe dentro de mim. A 
menina que existe dentro de mim está sentada num trono. Minha 
infância foi grande, de um tamanho sem medida (FELINTO, 2004, p. 
98). 
 
 

Rísia se apresenta ao leitor como neta de avó negra e avô índio, com cabelo 

duro e pele preta. Em muitas de suas falas é recorrente o ódio por ter sido pobre, 

gaga, filha de pai violento e promíscuo. Por meio da raiva sai a voz ressentida, 

interrompida por associações súbitas, pela gagueira da infância. Essa infância 

retomada pela narradora adulta é traumática, e na ânsia de superar esses traumas, 

são despertados significados primordiais capazes de marcar rupturas e descobertas.  

 
Quando dava meio-dia, hora de minha escola, mamãe se metia a 
fazer tranças no meu cabelo chorando de dor de cabeça. As lágrimas 
escorriam por seu rosto e as tranças se dependuravam pesadas por 
minhas costas. Mamãe chorava. [...] Ela dizia da dor de cabeça. Mas 
para mim era papai. Eu sabia que era. Ela chorava lá as minhas 
tranças e eu ia para a escola como uma enforcada se derretendo em 
brilhantina. Nunca mais pude gostar de tranças. Nunca mais quero 
meio-dia a hora de minha escola (FELINTO, 2004, p. 32). 

 

A infância age sobre a linguagem de forma a condicioná-la. O que deve ficar, 

para nós, como conceito dessa infância resgatada é um lugar de verdade, de 

experiência subjetiva e sensível. Ser in-fante é ter ausência de voz; ausência de 

uma voz tida enquanto linguagem precedida pelo ético e pelo linguístico, ou seja, a 

ausência de linguagem segundo regras lógico-gramaticais.  

A infância é, em As mulheres de Tijucopapo, o tempo da origem de todos 

os afetos, principalmente da raiva, que, na maturidade, será vista como força social. 

A infanta é, neste contexto, “a mãe da mulher”, pois, segundo Giorgio Agamben 
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(2005), a infância é a origem da pátria e da história e, por causa dela, o homem 

quebra o hermetismo do signo e transforma a pura língua em discurso humano. 

 
A in-fância que está em questão [...] não é simplesmente um fato do 
qual seria possível isolar um lugar cronológico, nem algo como uma 
idade ou um estado psicossomático que uma psicologia ou uma 
paleoantropologia poderiam jamais construir como um fato humano 
independente da linguagem (AGAMBEN, 2005, p.10).  
  

O maior questionamento de Agamben, que se aplica a este trabalho, é “existe 

uma experiência muda, existe uma in-fância da experiência? E, se existe, qual é a 

sua relação com a linguagem”? Para o autor, a infância teria um lugar lógico entre 

experiência e linguagem, e essa experiência deveria prever o encontro com o 

sensível, isolando a “razão pura”. A infância apresenta-se, então, como “pura 

exterioridade da língua”, em que a experiência da linguagem é buscada em sua 

própria autorreferencialidade. Aqui, buscamos o lugar da experiência como infância 

do homem, ou seja, na fratura que separa o humano e a linguagem. Uma 

experiência pura é “uma experiência muda”. 

Segundo Agamben (2005, p. 28), para que a experiência se faça lugar, é 

necessário submeter-se a uma 

 
refundição da experiência a uma reforma da inteligência, 
desapropriando-as primeiramente de seus sujeitos e colocando em 
seu lugar um único novo sujeito [...] que nada mais é que a sua 
coincidência em um ponto [...]: a consciência (Idem, p. 28). 
 

Doravante, o eu penso é a unidade sintética da consciência e, para Kant 

(apud AGAMBEN, 2005, p. 41), o eu empírico é uma fonte de experiência autêntica 

– é experenciar o inexperenciável – o que hesita em se concretizar na modernidade. 

Se a pureza da experiência está na ausência de voz, na mudez, transpondo o 

conceito ao romance, na menina Rísia acometida pela gagueira e, eventualmente, 

pela mudez, está a voz ausente. A protagonista é, durante grande parte da vida, 

gaga, tomada pela falta de voz, justamente pela desautorização da fala – pelos pais, 

pela professora, pelo contexto social em que se encontrava. Essa supressão de fala 



32 

 

deixou traumas e fissuras, que, na escrita de Felinto, são demarcados pela repetição 

de trechos inteiros, interrupções, fonemas prolongados por um grito de lamento ou 

desespero. Essa isomorfia entre o modo de construção do discurso e as condições 

de vida de Rísia é um recurso bem elaborado devido a um dos prêmios oferecicos à 

autora.  

 
Às dez horas eu me pus em pensamentos de mamãe em perigo. E 
se desse meia-noite e mamãe não tivesse vindo? Menino Jesus! 
Mamããããe... E botei a boca no mundo a dizer que queria mamãe. Eu 
chorei como nunca. Eu berrei em soluços. Eu chorei como o quê 
(FELINTO, 2004, p. 33). [grifos nossos] 
 
 
Eu já fiz e disse cada coisa às pessoas... Mas... Mas as pessoas já 
me fizeram cada coisa também que me causou o espanto da mudez 
[...] (FELINTO, 2004, p. 51). [grifos nossos]  

 

Parece-nos que Rísia precisa dizer o indizível por meio de palavras para 

contornar o silêncio; aí reside uma urgência na linguagem, que sai em forma de voz 

apressada, de soluço, como se as palavras fossem ao interior da protagonista para 

adquirir força e depois emergirem com violência na Língua. Por conseguinte, a 

busca pela palavra certa e pela voz íntegra  significa a busca pelo reconhecimento 

da própria identidade.  

Se a fala é expressão e a expressão representa o existir, a falta de fala pode 

configurar o sentimento de não existência, ou a falta temporária de definição, o que 

é o caso de Rísia em seu hiato, nessa existência. Se o desejo deriva de uma falta, o 

silêncio da personagem significa o desejo de romper o silêncio pela voz – gaga por 

ser difícil, lenta, dolorosa – reinventando, criando, fazendo a travessia na história. 

 
No dia da segunda esculhambação de mim mesma, [...] amanheci 
gaga. E durante muito tempo em menina fui gaga e magra. A história 
de minha gagueira é longa e triste. É muito ruim ser pobre porque 
pode-se súbito ser um gago ou um magro. [...] Agora eu já não 
gaguejo mais, agora eu emudeço de vez ou falo direto em língua 
estrangeira. Ou vou-me embora. Mas, não poder falar, ser gaga, é 
um verdadeiro corte, é o sinal mesmo da ruptura, é o espanto maior 
de todos. Ser gaga, então, me calava muito. Eu já fui uma verdadeira 
muda (FELINTO, 2004, p. 57). [grifos nossos] 
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O que deve ser observado é que Rísia apresenta dificuldade na expropriação 

da infância, permanecendo no hiato entre a pura língua – a experiência sensível – e 

o discurso humano, o qual, segundo Agamben (2005), é adquirido rompendo-se o 

mundo fechado do signo, transformando-o radicalmente. Deste sistema advém a 

compreensão da dupla significação de Benveniste (apud AGAMBEN, 2005, p. 68), o 

semiótico e o semântico. O semiótico, o signo existente em si, precisa ser 

reconhecido; é a “pura língua pré-babélica da natureza”, o balbuciar da infância. Por 

sua vez, o semântico deve ser compreendido; refere-se ao campo da enunciação e 

ao universo do discurso, sendo a voz articulada capturada pela escrita alfabética e 

“com-preendida” nas letras.  

No desejo de se expressar (mesmo sendo um ato difícil), Rísia parte para 

uma tentativa da escrita de cartas, já com a compreensão e aquisição da linguagem 

– o humano rompido com o mundo fechado dos signos. Todavia, a escrita da carta 

precisa ser em língua estrangeira, o inglês, que se torna obsessão no decorrer da 

obra, mesclando subgêneros, como é sugerido desde o início do romance, abrindo o 

primeiro parágrafo do capítulo um: 

 
Quando eu chegar lá [...] depois de ter passado por canteiros de 
flores no meio das campinas, vou passar a carta para o inglês e 
enviar.  
Eu quero que o que eu fale se pareça com inglês, outra língua que 
eu sei falar, uma língua estrangeira. Dizer ‘good bye mother!’, ‘good 
bye father!’, ‘good bye you!’ serve-me tão mais, às vezes, ao invés 
de: Adeus mãe! pai! vocês! (FELINTO, 2004, p. 19). [grifos nossos] 
 

E com a consciência de que sua evasão seria, sobretudo, fato ilusório: 

 
Conheci pessoas que viajaram para lugares onde se falasse inglês 
só porque nos filmes falava-se inglês assim, e parecia outra vida, e 
parecia que seria melhor e mais bonito. Mas era tudo ilusório. Elas 
foram, então, procurar essa vida que não havia. Um perigo. Porque 
elas não acharam nunca (FELINTO, 2004, p. 130). [grifos nossos] 
  

 O inglês se configura, dessa forma, como evasão do idioma nativo, como fuga 

da realidade cotidiana. Rísia deseja falar, mas sem total desvelamento, preservando 
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sua nudez da linguagem. Ela se sente presa pelas amarras de seu idioma, o qual 

denota suas fragilidades, pelo qual pode ser reconhecida.  

 
Inglês é de um material estrangeiro que me fascina e me separa 
dessa proximidade toda de enviar uma carta de mim na língua de 
minhas pessoas, a minha língua. Não quero que saibam de mim 
assim, tão proximamente. Quero que não me entendam. Inglês me 
dá distância [...] (FELINTO, 2004, p. 91). [grifos nossos] 
 
 

 Se a língua é fator de unidade de um povo, podemos entender que Rísia não 

se sente parte de coisa alguma, não partilha da mesma forma de expressão, daí o 

ensejo para a constante “angústia de querer ser uma égua que relincha”, 

expressando livremente necessidades e desejos, com liberdade e espaço para 

trilhar o próprio caminho. “Ah, se pelo menos eu pudesse falar em língua 

estrangeira. Ah, se eu pudesse somente grunhir. Ah, se eu pudesse ser um bicho” 

(FELINTO, 2004, p. 49). 

 Partindo dessas correlações, podemos afirmar que o romance As mulheres 

de Tijucopapo é constituído, em seu corpo de linguagem, de rupturas e 

continuidades. Rompimento na fala, com a gagueira e a mudez, estratégias na 

linguagem de Marilene Felinto, para se fazerem notar a crise identitária e o retorno 

memorialístico ao tempo de infância.  
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CAPÍTULO 2 

 

A identidade discursiva em As mulheres de Tijucopapo:  

mescla lírica de vozes 

 

2.1. A memória infantil na construção do eu: uma subjetividade caleidoscópica  

 
 
Gostaria pois que a fala e a escuta que aqui se traçarão fossem 
semelhantes às idas e vindas de uma criança que brinca em torno da 
mãe, dela se afasta e depois volta, para lhe trazer uma pedrinha, um 
fiozinho de lã, desenhando assim ao redor de um centro calmo toda 
uma área de jogo, no interior da qual a pedrinha ou a lã importam 
finalmente menos do que o dom cheio de zelo que delas se faz. 

(BARTHES, Roland. 1978, p.42) 
 

Em um mundo que se faz cada vez mais rápido, volátil e fluido, em um tempo 

em que se preza e se aspira à evolução e ao progresso, observamos, nos estudos 

das Ciências Humanas e, com relativa frequência na produção literária, escritos, 

ensaios ou enredos memorialísticos. A memória é, mesmo, uma temática relevante 

na escritura da contemporaneidade, visto ser indispensável o resgate das origens e 

das questões primeiras, sejam elas culturais, coletivas ou subjetivas. Resgate 

também das experiências dos tempos idos, na tenra idade, as quais desnudarão 

aspectos do presente maduro, foco de nosso estudo, em que narradora-protagonista 

resgata a menina de dentro de si, a fim de encontrar um caminho novo para o 

entendimento dos fatos que lhe acometem enquanto mulher.  

Henri Bergson (2006, p.47) nos assegura que a memória “não é uma 

faculdade de classificar recordações numa gaveta ou de inscrevê-la num registro”. 

Não há registros nem gavetas; para o autor, o que existe é um passado inteiro que 

se conserva automaticamente por toda a vida.  

Em As mulheres de Tijucopapo, há uma mulher madura que rememora 

suas experiências significativas da infância (salientamos novamente o binômio 

infância-experiência, uma contendo a outra), que a consciência insiste em recalcar, 

ao debruçar-se sobre o presente, manifestando-se por meio de imagens, “como uma 
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névoa que se condensasse; de virtual passa ao estado atual; e, à medida que seus 

contornos vão se desenhando, e sua superfície ganhando cor, tende a imitar a 

percepção” (Idem, p. 49).  

O romance de Marilene Felinto é introduzido pelo enunciado “Se eu pudesse 

dedicar essa história...” (FELINTO, 2004, p.17). Percebemos, logo de início, a 

presença do subjuntivo da hipótese, o “se” do improvável. A dedicatória prevê uma 

narração memorialística ao mencionar uma história que começará a ser contada. 

Rísia começa a narrar sua infância nordestina marcada pela pobreza, pela carência 

afetiva e, discursivamente, via relato, por uma multiplicidade de vozes, que passarão 

a reconstituí-la.  

Lendo a história de Rísia, dirigimo-nos ao passado de uma menina que quer 

se descobrir e mostrar quem é. Adulta, Rísia apresenta a perspectiva de uma 

criança ao ver e perceber o mundo da origem, fazendo a oposição mundo empírico-

mundo imaginário, opondo o real às ideias. A linguagem é da narradora adulta, 

porém, a experiência é da infanta, o que marca o caráter de uma narrativa 

transgressiva no tempo e na pessoa da enunciação, como percebemos em sua fala 

em primeira pessoa:  

 
Me vem barro na boca, gosto vermelho, cuspo farinha, os dentes 
rangem. [...] Preciso praguejar contra esses muxicões que me 
lascam no braço sem observarem que meu braço é fino, fraco e 
frágil. Meu braço guarda todas as marcas vermelhas de dedos 
(FELINTO, 2004, pp. 20; 82). [grifos nossos] 
 

Lembrar-se de uma sensação sugere essa sensação, fazendo-a reviver e 

permanecer cada vez mais forte, de acordo com a atenção dada. Na citação, a 

sinestesia, em “gosto vermelho”, é expressa pela linguagem madura, contudo, foi a 

menina quem experimentou e vivenciou o fato, o qual vem à tona pela lembrança. 

Segundo Bergson (2006), a lembrança se atualiza e tende a viver em uma imagem. 

As “marcas vermelhas de dedos” são essa lembrança visual que “o braço guarda”, 

de uma menina fraca e frágil, corporificando a sensação da dor sentida há tempos, 

mas que renasce quando é desenhada pela memória.  
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O universo literário de As mulheres de Tijucopapo nos mostra que é 

necessário interagir com os (não)ditos do presente narrativo e compreender a 

personagem Rísia em paradigma sociocultural: Nordeste do Brasil, miséria, raça 

negra, família desestruturada. Estes são fatores que permitem observar que a 

subjetividade de Rísia busca completar-se na interação com outros eus na polifonia 

das personagens importantes de sua história que substancializam suas lembranças: 

“somos de nossas recordações apenas uma testemunha que às vezes não crê em 

seus próprios olhos e faz um apelo constante ao outro para que confirme nossa 

visão” (BOSI, 1994, p. 407). Esta asserção corrobora a hipótese de que o romance 

reconfigura o processo mnemônico na relação entre o social/coletivo e o individual. 

 
Era um daqueles dias em que uma infância era tão pesada para mim 
que eu estava a ponto de vomitá-la. Um dia [...] de sensações 
embaixo da pele. De um gosto assim da composição do meu suspiro. 
De luzes da pupila de meus olhos e de sons vindos dos labirintos de 
meus ouvidos. Havia dias em que eu acordava tão desperta quanto o 
que é elétrico [...] uma descarga elétrica paralisa, choca, é mais 
próxima da morte do que da vida. [...] Meus brinquedos se 
incendiaram eletrocutados (FELINTO, 2004, p. 170). [grifos nossos] 
 

Para Rísia, é custosa a passagem da infância para a idade adulta; é um fardo 

pesado transpor a idade da imitação para uma fase em que a racionalidade tem de 

ser a lógica dominante do pensamento. A infância que a narradora relata é violenta e 

repressora; suas palavras, todavia, mostram a consciência de uma variabilidade 

essencial do sentido referente à enunciação memorialística. A aproximação entre o 

despertar e o que é elétrico reflete o desencadeamento das mudanças de 

significação no enunciado, constituem uma reavaliação da palavra e seu 

deslocamento para outro contexto.  

 A significação da infância de Rísia carece de uma interpretação ativa e 

responsiva, pois, seguindo o pensamento de Bakhtin (2010b, p.137), “ela [a 

significação] é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através do 

material de um determinado complexo sonoro. É como uma faísca elétrica que só se 

produz quando há contato dos dois polos opostos”. Posto isso, podemos salientar 
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que o despertar dessa infância, por meio da rememoração, traz à tona um tempo 

saturado de agoras, ao retomar o passado no presente em forma de ausências; 

nesse espaço, a memória ressignifica as experiências e sensações infantis. 

Walter Benjamin (1987) atribui à criança o dom de compreender a realidade 

de forma singular por meio da ludicidade. Isso se deve à capacidade de elevar a 

brincadeira a uma instância de outridade, dando vida aos objetos inanimados, 

antropormofizando animais, atribuindo poderes sobrenaturais à natureza.  

 
Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e cada borboleta 
capturada já é para ela princípio de uma coleção [...]. Seus anos de 
nômade são horas na floresta do sonho. De lá ela arrasta a presa 
para casa, para limpá-la, fixá-la, desenfeitiçá-la. Suas gavetas têm de 
tornar-se casa de armas e zoológico, museu criminal e cripta. 
"Arrumar" significaria aniquilar uma construção cheia de castanhas 
espinhosas que são maçãs medievais, papéis de estanho que são 
um tesouro de prata, cubos de madeira que são ataúdes, cactos que 
são totens e tostões de cobre que são escudos (BENJAMIN, 1987, p. 
39). 
 
 

É possível perceber no texto de Benjamin a presença de um infante que caça, 

desenfeitiça o objeto. Os objetos apreendidos, quaisquer objetos, tornam-se objetos 

mágicos para a criança, pois transgridem uma ordem preestabelecida pela própria 

educação, familiar e escolar, em metamorfoses, de objeto em brinquedo. Esse 

alumbramento com o brinquedo é, também, um processo mimético capaz de (re)criar 

mundos por meio da linguagem lúdica, até a máxima aproximação com a infância de 

todos os homens e épocas. 

Ainda nos referindo à faceta pueril de Rísia, é a presença do jogo e da 

brincadeira concebidos como espaços enriquecedores de experiências que 

transferem o movimento lúdico à narrativa como um diálogo de enigmas em 

decifração pela protagonista. Ilustrando o lúdico, em seu período escolar no Recife, 

no pequeno círculo de amizades, Rísia brincava na rua (quando seu pai não lhe 

dava uma “pisa”) de um jogo coletivo chamado Passarás: 
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Era escuro e obscuro. Mas eu brincava. Era de quê, Nema? Pois foi 
você quem chegou. Nem tampouco me lembrava que no outro dia eu 
partiria. Não sabia mesmo o que seria partir.  
[...] 
Eu brincava de passarás: 
“Passarás, passarás 
A bandeira há de ficar. 
Se não for o da frente, 
Há de ser o de detrás. 
― Maçã ou pera?”  
E os outros meninos iam passando por debaixo do arco, Nema. 
Enquanto o que respondera a “maçã ou pera” ficaria ou não comigo, 
Nema. Que bandeira é essa que flâmula quando as pessoas 
escolhem não ficar conosco e partem? (FELINTO, 2004, p. 70). 
 

 Benjamin (1994) nos aclara que aquilo que rege a brincadeira na infância e 

assegura-lhe o prazer intrínseco é seu caráter de repetição. Não há deleite maior 

para uma criança do que brincar de novo. Enquanto “o adulto alivia seu coração do 

medo e goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência, a criança 

recria essa experiência, começa sempre tudo de novo, desde o início” (Idem, p. 

253). 

 Rísia revela que se separaria de Nema, sua única amiga, a do “único 

abraço”. O Passarás torna-se um meio de reproduzir e repetir o triunfo do afeto, 

libertar-se da adversidade da partida e da perda, como se fosse possível apreender 

a vida de modo mais feliz.  

Em As mulheres de Tijucopapo, a brincadeira, para Rísia, é uma atividade 

recriadora de um mundo afeito ao princípio do prazer, do qual ela foi expropriada: 

“Mas uma hora eu parei de brincar. Parar de brincar é parar de viver” (FELINTO, 

2004, p.32). O brinquedo, para a criança, é o preenchimento de uma necessidade, 

daí a declaração de Rísia ao se sentir “um buraco, um oco, um seco, um vazio”. O 

brincar é imanente a linguagem da infância, e Rísia, destituída do direito íntegro ao 

lúdico, é levada à maturação precoce, revelada pela enunciação da personagem 

adulta: 

Eu era menina e de manhã, naquela manhã, eu tive um 
pressentimento. [...] Um dia de desgosto e pesar. Eu me pusera 
acabrunhada e melancólica a procurar algo com o que brincar, às 
vezes eu ficava assim – tão perdida à procura de algo com o que 
brincar. Eram os meus dias de perdição. Os velhos caminhos dos 
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meus brinquedos velhos despedaçados, esburacados, uma boneca 
de pano que me dava dó de tão rota, eu quase chorava olhando para 
ela sem poder tocá-la mas querendo tocá-la [...] (FELINTO, 2004, p. 
67). 
 
 
[...] era a boneca, uma boneca da infância, em minha cama, com os 
braços eternamente erguidos, as mãos espalmadas abertas em 
interrogação muda e de estátua: por favor, o que é que faço? E não é 
assim que se deve ver uma boneca. Uma boneca carrega-se no colo 
e pronto. Eu não encontro um modo sequer de ver sem deformar o 
objeto (FELINTO, 2004, p.69). 
 

A experiência de Rísia com brinquedos velhos e quebrados acaba no 

reconhecimento gradativo de que o objeto desejado, agora dilacerado ou perdido, 

não mais se encontra presente nos contextos familiares em que figuravam. Depara-

se em sua leitura com os limiares da linguagem, que ultrapassa a pura língua e a 

transforma em discurso, o que queremos demonstrar a seguir. 

 

 

2.2 Os desdobramentos do eu: entre o ser e o outro 

 

A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos 
forem bons, todo o teu corpo terá luz; se, porém, os teus olhos forem 
maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há 
são trevas, quão grandes serão tais trevas!  

(BÍBLIA SAGRADA. Mateus 6:22-23) 
 

A temática da interação entre o eu e o tu é reflexo de estudos e análises feitos 

acerca da linguagem como gênese da subjetividade e propiciadora de experiências 

existenciais. Ademais, é preciso zelo ao formular esse problema da experiência 

quando se volta à questão do eu empírico e do eu penso, visto que não podemos 

substancializar o sujeito em apenas uma unidade psíquica. 

Agamben (2005), ancorado em teoria kantiana, nos conduz ao tratamento do 

eu empírico como “velho sujeito da experiência” e que não mantém relações com a 

identidade desse sujeito; portanto, o empirismo do eu fornece a experiência 
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sensível, mas não é capaz da intuição; já o eu penso é a consciência transcendental 

que atribuirá ao eu mesmo múltiplas representações.  

É possível afirmar, ainda com Agamben (2005), que para que o Eu seja uma 

unidade de consciência, é necessário o envolvimento do eu empírico e do eu mesmo 

em um círculo perpétuo para que o conhecimento se faça e não tenhamos apenas  

percepções. Assim, a instância do pronome Eu se constrói no diálogo entre 

pensamento e linguagem, e esta, gradualmente, se ancora no processo de 

estruturação da subjetividade e da construção identitária. 

Até agora, pudemos constatar que a trajetória da personagem Rísia e a 

formação de sua identidade relaciona pensamento e linguagem em trabalho de 

criação. A menina é gaga, fala interrompida, atingindo a mudez, o vazio, o que 

delineia um discurso entrecortado, arrítmico e  inconcluso; assim nos encaminhamos 

à leitura da personagem em ambiente de caos pós-moderno. 

Uma das dificuldades encontradas na análise do romance sem representação 

é sua própria indefinição; aí reside uma característica metalinguística erguida sobre 

as concepções de gênero-obra e autor-personagem. Várias questões, aqui, podem 

ser apontadas para ilustrar a não representação da linguagem do homem 

contemporâneo, no presente construído pelo passado, sustentando a composição 

de episódios justapostos ou encadeados e, por consequência, fundindo tempo e 

espaço. Neste ponto, podemos nos apropriar do modelo de sujeito contemporâneo 

fornecido por Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade (2011).  

Nesta obra, o autor desempenha uma análise diacrônica, a partir do sujeito do 

Iluminismo, para apontar, como fenômeno típico da (in)definição do homem pós-

moderno, um processo afeito a fragmentações e rupturas internas que, na 

construção da nova identidade, se traduz por não mais identificar um único centro 

(HALL, 2011, p.19). Logo, o fator histórico torna-se mais atuante que o biológico na 

construção da identidade, como diz Stuart Hall. Para ele, identidades distintas 

convivem no sujeito, porém, são contraditórias e permanecem em torno de um eu 
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coerente. Um conflito das possíveis identidades ocorre devido à consequente 

multiplicação de sistemas de significação e representação cultural.  

 
É agora um lugar-comum dizer que a época moderna fez surgir uma 
forma nova e decisiva de individualismo, no centro da qual erigiu-se 
uma nova concepção do sujeito individual e sua identidade. Isto não 
significa que nos tempos pré-modernos as pessoas não eram 
indivíduos mas que a individualidade era tanto “vivida” quanto 
“conceptualizada” de forma diferente. As transformações associadas 
à modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas 
tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas eram 
divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a 
mudanças fundamentais (HALL, 2011, pp. 24-25).  

 

O conceito de indivíduo e identidade passa, então, por um processo de 

mudança no século XX. A integração e a pertença a uma organização social definida 

são características modificadas pela fragmentação de diversos aspectos da 

sociedade, como etnia, sexualidade, classe e gênero. Sua identidade é formada pela 

relação das questões subjetivas com o lugar que ocupa na sociedade. Por isso, na 

modernidade, indivíduo e sociedade permanecem acoplados, o que traz uma 

aparente estabilidade para esta relação. 

A estabilidade de um sentido de si foi perdida, principalmente ao se pensar na 

ausência de flexibilidade das organizações de séculos anteriores, o que se pode 

chamar de descentramento de indivíduos, ou seja, o sujeito é retirado de seus 

locais, de si mesmos e, consequentemente, perdem sua identidade. Hall define o 

sujeito pós-moderno como um ser não mais de uma identidade, mas de identidades 

múltiplas, como se a estrutura do sujeito fosse composta de diferentes centros de 

poder, em sua maioria antagônicos, assim, o homem se manifesta diversamente, 

sem rigidez estrutural identitária; a permanência cede lugar à provisoriedade. 

 
As sociedades da modernidade tardia [...] são caracterizadas pela 
“diferença”; elas são atravessadas por diferentes divisões e 
antagonismos sociais que produzem urna variedade de diferentes 
"posições de sujeito" - isto é, identidades - para os indivíduos. Se tais 
sociedades não se desintegram totalmente não é porque elas são 
unificadas, mas porque seus diferentes elementos e identidades 
podem, sob certas circunstâncias, ser conjuntamente articulados. 
Mas essa articulação é sempre parcial: a estrutura da identidade 
permanece aberta (Idem, pp.17-18).  
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Tendo essas concepções em vista, podemos dizer que o caráter plural que a 

identidade passa a ganhar acaba modificando-a, pois faz surgir um conflito entre os 

desejos subjetivos e as necessidades objetivas da cultura. Isso graças a alterações 

de estrutura e de aspectos institucionais, por meio dos quais se multiplicam as 

possibilidades de identidades culturais, que se tornam variáveis, provisórias e 

modificáveis de acordo com a forma com que o sujeito e a sociedade se interpelam. 

Rísia representa esta multiplicidade identitária. Como já foi exposto, há nela 

uma faceta pueril, que ainda está por se formar. Em contrapartida, quem narra o 

tempo de menina é a mulher em maturidade, já consciente do poder de sua 

discursividade. Na outra extremidade do fio narrativo, há a coletividade que abarca 

as origens e dá toda a força para a menina e para a mulher. Essa problemática no 

âmbito da ficção de Marilene Felinto encontra verdade na teoria de Hall quando este 

afirma que “o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em 

nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático” 

(HALL, 2011, p.12-13). 

Paul Ricoeur, em L'identité narrative (texto traduzido e comentado por João 

Carlos Correia, 2000, pp. 177-194) afirma que as vidas humanas se tornam mais 

legíveis se interpretadas a partir das histórias que as pessoas contam a seu 

respeito. Isso se aplica aos modelos narrativos ficcionais (como o drama e o 

romance), que se propõem a defender mais fortemente a questão da identidade 

narrativa, mostrando que a experiência do ato de relatar contribui para resolver 

certos entraves relativos à noção de identidade pessoal.  

Uma das teses  interessantes de Ricoeur é a de que a noção de identidade 

narrativa oferece uma solução às aporias referentes à identidade pessoal: 

“Igualamos a vida à história ou às histórias que contamos a seu propósito. O ato de 

contar parece, assim, ser a chave do tipo de conexão que evocamos quando 

falamos [...] de ‘conexão de uma vida’” (Ricoeur, 1988, apud CORREIA, 2000, pp. 

177-194). Extraímos, então, o conceito de que o conhecimento de si próprio já é 

uma interpretação; esta interpretação encontra na narrativa a mediação privilegiada 
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de signos e símbolos, que se serve tanto da ficção quanto da história, “fazendo a 

interpretação da história de uma vida uma história fictícia ou, se se preferir, uma 

ficção histórica, comparáveis às biografias dos grandes homens em que se mistura a 

história e a ficção” (Idem). Para o estudo de As Mulheres de Tijucopapo, a 

principal colaboração de Ricoeur é a assertiva de que a narrativa é o constructo do 

caráter durativo de uma personagem. É essa identidade narrativa que instala o tipo 

de identidade própria à intriga e que identifica nossa protagonista.  

Em primeira instância, é na intriga que devemos buscar a mediação entre 

permanência e mudança. Como o tratamento analítico é dado a uma obra da pós-

modernidade, deparamo-nos com um modelo de concordância discordante que 

instaurará a identidade de Rísia; “a identidade narrativa da personagem só poderá 

ser correlativa da concordância discordante da própria história” (Idem).  

É a personagem Rísia que constrói para si mesma uma identidade 

descentrada. Essa construção é feita percorrendo as três fases descritas – a coletiva 

e mais remota, a infância sem voz, e a maturidade com voz que flagra e narra todo o 

seu processo. A descentralização é iniciada em sua trajetória, do Recife a São 

Paulo, e, antes disso, ao seu retorno transcendental à terra da mãe, estreitando a 

identificação com seu passado progenitor: “ ̶ Alô! Mamãe? Sim, eu vou bem. Eu 

viajei nove meses. Quando eu acordei eu já estava em Tijucopapo. Eu viajara nove 

meses. Eu cheguei no Natal. Eu quis logo telefonar” (FELINTO, 2004, p.73). 

O processo gerador de identidade dura nove meses e é uma explícita alusão 

ao nascimento – “chegar no Natal”. Atrelado à aquisição de vida (ou renascimento) e 

à constituição identitária está a aquisição da linguagem que, em uma trajetória 

linguística, expõe uma evolução do sujeito: da não-fala (mudez e gagueira) até a 

obtenção de um lirismo próprio, agreste: “Mas, não poder falar, ser gaga, é um 

verdadeiro corte, é o sinal mesmo da ruptura, é o espanto maior de todos. Ser gaga, 

então, me calava muito. Eu já fui uma verdadeira muda” (FELINTO, 2004, p.57). 

Na tentativa de falar, Rísia não encontra o vocábulo certeiro, generaliza o 

objeto e faz da comunicação uma névoa, “poeira branca”: 
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Eu uso a palavra ‘coisa’ para definir tudo que quero e que já está tão 
sem forma que não tem mais um nome, ou cujo nome se perdeu 
mesmo sob poeira branca do que não se fala e depois reaparece em 
forma de coisa.  
A palavra ‘coisa’ é a própria indefinição de tudo. 
A palavra ‘coisa’ é a própria indefinição de tudo. 
A palavra ‘coisa’ é a própria indefinição de tudo (FELINTO, 2004, 
p.69). 
 

Rísia se apropria também de um outro código de linguagem em sua 

expressão, a música, como forma de extensão de seu domínio linguístico-

comunicacional. Aqui, já lemos uma personagem lírica, que mostra anulada sua 

raiva cortante e agressiva.   

 
Quero compor uma ária que saia música fina como as cordas do 
violão. Uma ária história da minha passagem da estrada para essa 
mata. Da minha andada pela mata. Uma ária que seja a carta que 
escreverei quando chegar a Tijucopapo, a terra onde minha mãe 
nasceu. Uma ária que seja da minha partida à minha chegada. Quero 
compor uma ária que recomponha a minha retirada pela estrada e da 
estrada para o campo, esse, onde quero encontrar as flores que 
pintarei na paisagem com lápis de cera, na carta à minha mãe. 
Quero compor uma ária que recomponha a minha ira e a faça calma 
criança amada. Quero compor uma ária de amor que ecoe nas 
cavernas dessa montanha onde estou (FELINTO, 2004, p.119). 
 

Não há como pontuarmos uma cronologia da aquisição de uma linguagem 

original ou quando ela se apresenta mais elaborada e precisa, isso porque não há 

como mensurarmos o tempo de maturação da personagem inacabada. O que 

percebemos na leitura é que há um caminho percorrido, internamente, de 

elaboração da mudez à sofisticação da fala. Essa dimensão estilística se dá de 

forma híbrida, assim como a identidade mista, velada, dubitativa. Identidade e 

linguagem nunca estão prontas; são deslocadas dos próprios centros de gênese 

para se perfazerem e evoluírem no tempo de mutação.  

É vital pensarmos que a crise identitária da personagem Rísia se mantém em 

correlação com a crise de identidade da própria obra da autora Marilene Felinto. 

Amplamente, é possível observar que quanto mais a narrativa se presta a narrar a 

anulação de Rísia em termos identitários (a tônica de todo o enredo), mais a 

narrativa se desconfigura e chega-se a uma crise em conjunto. O próprio Ricoeur 
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afirma que uma ruptura afeta “a tradição do herói identificável e a tradição de 

configuração com a sua dupla valência de concordância e discordância” (Ricoeur, 

1988, apud CORREIA, 2000, pp. 177-194).  Assim, é dado o retorno da personagem 

sobre a intriga.  

Não há, aqui, qualquer demérito em relação ao romance de Felinto, pelo 

contrário. Nas palavras de Barthes (2004, p. 3), “não há escrita sem alarde [...]. Ela 

também deve indicar alguma coisa, diferente de seu conteúdo e forma individual, e 

que é o seu próprio fechamento, aquilo pelo que, precisamente, ela impõe como 

Literatura”. O histórico literário da obra felinteana não é a história da língua nem a 

dos estilos, mas de signos literários. Sua escrita é um exercício de repulsa, de 

domesticação de impulsos ante a forma linguística, atingindo um fazer da sua 

ausência. Lendo o romance As mulheres de Tijucopapo, encontramos ecos da 

(i)moralização de  uma linguagem negativa que ora atrai, ora leva o leitor ao repúdio. 

Temos como suporte discurso barthesiano: 

 
Nessas escritas chamadas aqui: “o grau zero da escrita”, pode-se 
facilmente discernir o movimento mesmo de uma negação, e a 
impotência de completá-la num lapso de tempo, como se a Literatura 
[...] não mais encontrasse pureza a não ser na ausência de todo 
signo, propondo enfim o cumprimento desse sonho órfico: um 
escritor sem Literatura (BARTHES, 2004b, pp.6-7).   

   

             A escrita descontínua e ausente de Marilene Felinto, bem como a fala 

cortada de Rísia, refletem essa metamorfose de identidade, que é simbólica. Os 

estilos discursivos da autora e da personagem são mergulhos em lembranças 

encrustadas que partem de uma experiência da matéria. Tudo ali é simbólico, tanto 

a presença quanto a ausência identitária, no constante encontrar-se e perder-se.  

A questão da identidade para Rísia se faz no próprio movimento da escritura 

errante e nômade. Sua condição de passagem e transitoriedade, a busca incessante 

que a impele de um a outro lugar, talvez possa ser identificada à condição dos 

exilados ou dos nômades. Rísia é um híbrido cultural que vive em ambientes 

instáveis, mas que encontra um lugar de enunciação, subvertendo os centros de 

poder. 



47 

 

Conheci pessoas que viajaram para lugares onde se falasse inglês 
só porque nos filmes falava-se inglês assim, e parecia outra vida, e 
parecia que seria melhor e mais bonito. Mas era tudo ilusório. Elas 
foram, então, procurar essa vida que não havia. Um perigo. Porque 
elas não acharam nunca. Não acharam mesmo. E voltaram sem vida 
nenhuma. A vida daqui elas tinham perdido também. E voltaram sem 
a de lá, que não tinham achado (FELINTO, 2004, p.130). 

 

A escrita felinteana tem como apelo o engajamento pela palavra. Ela mostra o 

que é e como gostaria de ser. É política em si mesma, denunciando realidades; 

“Essas escritas intelectuais são portanto instáveis, permanecem literárias na medida 

em que são impotentes, e não são políticas a não ser por sua obsessão pelo 

engajamento. Em suma, trata-se ainda de escritas éticas” (BARTHES, 2004b, pp.24-

25).  

Imergindo ainda mais na linguagem do corpus, encontramos ecos deste 

processo lento e gradual do reconhecimento do Eu no relato de Rísia, em um 

constante perder-se, encontrar-se e duvidar: 

 
Eu sou pobre de pai e mãe. Pobre, pobre. É justo? Eu me pergunto 
se é justo perguntar se é justo. [...] Eu caminho pela ponte e há 
esmoleres margeando meu caminho. E há ladrões e prostitutas. Não 
me identifico. Eu os fito sem me achar na pupila dos olhos deles. E 
me acho. Eles não refletem, eles não são o espelho claro e límpido. 
Eu me vejo. O que são eles? (FELINTO, 2004, p. 103). 
 

Ao mesmo tempo em que Rísia se declara ser, há dúvidas quanto ao seu 

lugar social: em um núcleo constitutivo ou à margem da sociedade, uma questão 

identitária que se registra em toda a narrativa. O ato de fitar esmoleres, ladrões e 

prostitutas – “na pupila dos olhos deles” – é parte da experiência sensível do olhar 

na tentativa de se reconhecer no outro; concomitantemente, há o aspecto reflexivo 

do questionamento e da dúvida, característico do cogito de Descartes. A tentativa de 

Rísia é de encontrar uma resposta à pergunta de seu self (termo bakhtiniano) quanto 

a sua identidade e subjetividade, marca indelével do sujeito contemporâneo. 

É sabido que na Língua estática, o eu é unitário e exclusivo. Em 

contrapartida, hoje, se tem como premissa que o discurso é dinâmico, o eu é 

descentrado e é atravessado por outros eus. E é essa travessia de eus que constitui 
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o eu heteronímico do discurso ficcional. O pronome eu, que, na ficção, é tido como 

instância, não apresenta uma simples dimensão de foco narrativo. Em outro ensaio, 

Agamben (2006) considera o pronome como uma instância que vai além de uma 

categoria gramatical, situando-o como “pura essência em si” quando colocado em 

uma situação limítrofe nas possibilidades da linguagem. Assim, o pronome é tido 

como “puro ser”, “a parte do discurso em que se efetua a passagem do significar ao 

mostrar” (AGAMBEN, 2006, p. 38). 

 Na leitura do romance, percebemos que o eu é uma figura verbal 

caracterizada pela categoria do pronome, que funda as relações lógicas inerentes ao 

discurso: “Eu queria ser Deus [...] e fazer o mundo à minha moda. [...] eu no 

comando, eu no bureau, eu no centro, eu no poder [...]. Para não sofrer eu precisava 

ter o controle do mundo” (FELINTO, 2004, p. 116). O eu proferido por Rísia é um 

sinal que marca a pessoa gramatical ao formular um discurso, contudo, esse eu 

passa de um termo de locução para um elo com uma pessoa histórica no 

enquadramento das suas memórias; seu valor passa a ser referencial e deixa de ser 

o único verossímil. O eu egocêntrico de Rísia não conseguiria, jamais, ser o todo 

discursivo; é preciso, sobremaneira, desenvolver o processo de desdobramento de 

outros selves, pois o ato ficcional pressupõe outros performadores, os quais também 

agirão sobre o mundo narrativo. 

A multiplicidade e a concomitância de vozes enunciativas (eu/tu/ele) – tema 

caro a Mikhail Bakhtin – expandem o lugar canônico do sujeito unívoco, em um 

transbordamento de um eu que se dinamiza em outros eus enunciadores. Bakhtin 

defende a constituição do self como uma atividade da existência humana, que 

caminha ao lado da atividade arquitetônica da autoria quando nos referimos à 

construção do objeto literário: 

 

O self bakhtiniano nunca é completo, uma vez que só pode existir 
dialogicamente. Não é uma substância ou essência por direito 
próprio, porém existe apenas num relacionamento tenso com tudo o 
que é outro e, isto é o mais importante, com outros selves (Bakhtin, 
apud CLARK; HOLQUIST, 2008, p.91). 
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Bakhtin parte da concepção de que a outridade fundamenta toda a existência 

do eu e de sua subjetividade. Deste modo, é a autoridade dos outros que define o 

self, – é este o conceito que  enfatiza nossas análises sobre Nema, a melhor amiga 

de Rísia, sua principal interlocutora. 

Nema – [Gr. significa fio] –, é quem conduz Rísia em seu percurso. A menina, 

em certo momento da narrativa, muda-se de Recife com os pais (Jorge e Naninha) e 

se torna, também, a busca constante de Rísia, pois sempre fora referência de 

amizade e amor, os afetos da infância. Nema é indispensável para a narrativa por 

apresentar-se como um núcleo que outorga valores externamente; daí advém uma 

responsabilidade de estimular Rísia e assim sustentar seu posto de dádiva do outro, 

que é sempre entoada, é vocativo, “Nema, a do único abraço”: 

 
Aqui parece que não se morre, Nema. Aqui parece que só se dói 
muito. Nema, eles me fizeram dolorida como só a dor pode ser. Eu 
sou uma dor, Nema. Por quê? Por que Nema? Mas se era de tarde, 
Nema, e fim de um ano, e se você sabia... [...] 
Meu orgulho era você. Você era alta, bonita, jogando vôlei [...]. Você 
era corajosa. [...] Devo dizer agora, depois de tantos esses anos, que 
eu te amava. Que eu te amava embora minha palavra fosse a do 
ódio. Pois um dia você me disse: 
― Você só diz que odeia. 
Nemaaaaaaaaaa... (FELINTO, 2004, pp. 71-72). 

 

O que vislumbramos aqui é a impossibilidade da autorrealização sem a 

presença do outro. O relato só é forte em si mesmo porque há um superdestinatário, 

alguém para testemunhar a narração e o ato memorialístico. Rísia são os porquês, e 

Nema os converge para si, dando-lhes significado. Se no romance todo o discurso 

se volta para a locutora Rísia, leitor e interlocutor são necessários para a 

comunicação linguística ficcional, e estes são construídos à imagem da protagonista, 

como se ela se dividisse imaginariamente em um  terceiro interlocutor, Nema.  

É possível observar que Rísia evoca Nema como um chamamento ao seu 

leitor/ouvinte, para que testemunhe não apenas a apresentação do passado, mas 

reforce sua reconstrução e interpretação. Tanto Nema quanto o leitor são partes 

constitutivas das posições tomadas por Rísia e autenticam sua forma de proceder 
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em relato. A narrativa se abre, então, para que o outro se manifeste, dê seu veredito, 

julgue.  

Outro ponto relevante a ser destacado na (re)construção de Rísia e para o 

desenrolar de seu self é que, muitas vezes, ela se encontra numa situação em que 

se auto-observa e se relata estar alheia ao mundo, recusando-se a manter qualquer 

relação com o que a rodeia. O que a personagem passa a fazer, por meio do relato, 

é simular um “álibi para seu ser” (BAKHTIN, 1993), segundo o qual há um fingimento 

por parte do sujeito sobre o significado da própria existência, quando a vida passa a 

ser-lhe generalizante e abstrata. É o que ressaltamos a seguir: 

 
Eu sou, entre outras coisas, uma pessoa que, como todo mundo foi, 
somente vai ter sido. Isso me endoidece. No fim de tudo eu somente 
vou ter sido. E nem dez desfiles sob luzes de cetins e brilho de 
lantejoulas modificarão o fato de eu somente ter sido, como todos. 
Isso por demais de me endoidece. Me angustia. [...]  
As pessoas, menino, são fogo do inferno. Dos quintos do inferno. As 
pessoas me esculhambam, só sei disso. Mas eu amo as pessoas 
(FELINTO, 2004, pp. 45; 51). [grifos nossos] 
 

Partindo deste trecho, é possível observar que existe em Rísia uma 

fantasmagoria discursiva, um reflexo vazio no espelho, necessitando, assim, do 

outro como sua segunda consciência. O eu-ouvinte menino, um Ele no eixo 

pronominal implícito, vem à tona para validar a cisão de um eu linguístico dominante 

no discurso, assumindo a forma de um eu consciente. O ouvinte e sua palavra 

ressoam na palavra do autor e o valor dado do enunciado se dá pela interação da 

língua com a realidade, com o sujeito falante e com outros enunciados.  

Durante toda a narrativa, Rísia se mostra destituída de um lugar na família-

padrão, sem um papel definido na sociedade, sem integridade moral. Ela quer ser o 

outro real, contudo, o outro real se falseia (“todo mundo somente vai ter sido”) e o 

relato ganha uma função de fuga estética à responsabilidade, e essa 

responsabilidade, no âmbito do romance, é a culpa pela existência sofrida da 

protagonista. Rísia sempre culpa o outro por sua guerra interior, e esse outro é 

responsável pela criação do ato estético, como nos assevera MORSON & 

EMERSON, pela via de Bakhtin: “O ato essencialmente estético de criar essa 
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imagem do outro é mais valiosa quando não procurarmos fundir-nos ou duplicar-nos 

mutuamente, mas sim suplementar um ao outro [...] você e eu enriquecemo-nos 

formalmente” (2008, p. 200).  

Em vista do exposto, ressalvamos que os pensamentos de Rísia, 

verbalizados no relato, não são desarticulados. Por mais que a forma os fragmente e 

a responsabilidade estética seja transmitida ao tu e ao ele, há unicidade e inter-

relações entre os atos na consciência da personagem, consciência que se liga à de 

outrem, configurando, desse modo, uma “co-consciência”. Isso se comprova na 

identificação da desidentificação de Rísia com os marginalizados, pobres, bêbados, 

homossexuais e prostitutas, como uma forma de isenção de culpa pela própria 

condição desoladora. É no outro que Rísia ancora suas dores e por isso pode se 

lamentar, enfatizando o caráter de simultaneidade na questão identitária: “A margem 

não. Eu prefiro o meio da multidão, a massa, os elos da corrente que nos conduz 

juntos. A margem não. Não a solidão dum louco” (FELINTO, 2004, p. 126). 

O eu que se desdobra em um nós coletivo, no contexto, participa do relato e 

compartilha-o. A primeira pessoa do plural ainda é o self da narradora, que se 

desdobra em outros selves, incluindo o destinatário, o interlocutor e o leitor (que ora 

são os mesmos, ora se distanciam no espaciotempo). O eu de Rísia nunca se cala; 

o que acontece é um desnudamento por meio da memória viva. Portanto, é coerente 

o paralelo eu-nós, que se justifica pela relação de subjetividade eu-tu, pressuposta 

pelo discurso, inferindo, no diálogo interiorizado, um eu que fala e um eu que escuta, 

quem também faz as vezes de um tu; e tudo caminha em meio a uma narração que 

expõe, a todo momento, a necessidade do encontro do outro consigo mesmo. 

 

 

2.3 A partilha dos Eus no corpo-único textual: outra figuração poética 

 

 A palavra poética é a revelação de nossa condição original porque 
por ela o homem, na realidade, se nomeia outro, e assim ele é ao 
mesmo tempo este e aquele, ele mesmo e o outro. 

(PAZ, Octavio. 1982, p. 217) 
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Deparamo-nos, na literatura contemporânea, com uma enunciação que parte 

da bivocalidade palavra versus imagem, esta sendo a linguagem corporificada do 

homem. Nesse espaço dialético de atualização da imagem enquanto linguagem, 

essa palavra livre, constituída subjetivamente pelo homem, intenciona traduzir uma 

realidade a outrem. No caso de As mulheres de Tijucopapo, o mítico é o real para 

Rísia e, embora o discurso genuinamente mítico seja monológico e linear, a 

narrativa torna o mito mais complexo – no espaço e no tempo – fazendo-o dialógico. 

O discurso do romance em questão opera no eixo das metáforas e 

associações. Sua palavra, de força centrípeta, se abre para o mundo, interrogando-

o, e passa a ocupar definitivamente a escritura. Se a obra literária é o lugar da 

linguagem, em As mulheres de Tijucopapo esse lugar é preenchido com uma 

essência nova; a palavra aparece como discurso  de literariedade. 

A experiência da autor é codificada pela língua literária, que  atravessa um 

verbal ideológico e cria um lugar narrativo. É a autora – a artesã da palavra – que 

usa a Língua para que sua enunciação ganhe forma; em Felinto, a forma se dá pelo 

plurilinguismo dialogicizado. 

 BARBOSA (2002) explora a função humanizadora da Literatura, trazendo à 

baila a eficácia dos textos decorrente da poeticidade textual e o exercício da própria 

função poética da linguagem. Dessa forma, o poético no romance se  forma “pelas 

incertezas e pelos desassossegos da própria construção da literatura enquanto 

literatura e, deste modo, pelas inadequações, contradições e paradoxos, substratos 

da linguagem” (BARBOSA, 2002, p.140).  

 É bastante claro o fato de que um texto em prosa não mobiliza os mesmos 

elementos constituintes de um poema. Este se alicerça na musicalidade, na 

centralização da leitura em unidades rítmicas, na preocupação com a situação de 

enunciações que enlaçam as imagens a serem evocadas. No entanto, todas essas 

características também podem ser empregadas em um texto literário em prosa: 

imagens combinadas em processo simbólico, escolha vocabular criteriosa, trechos 

de profundidade rítmica.  
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A poeticidade no gênero romanesco relaciona-se intrinsecamente à sua forma 

por tentar desnudar uma verdade por meio do incerto linguístico. Uma narrativa de 

ficção busca a verdade literária em si mesma, por meio de uma consciência de 

linguagem que a permite significar. Durante a leitura do romance de Marilene 

Felinto, não passam despercebidos inúmeros trechos dotados dessa palavra 

tonalizante que imerge nas águas da poesia. É o que buscamos averiguar em As 

mulheres de Tijucopapo, em que se narra uma busca por meio do molde poético 

da substância narrativa, a qual tenta transformar elementos externos em um interno 

inerente, tornando-o realidade vital; eis a presença do poético no romance. 

Percebemos que uma característica flagrante do romance em voga é a 

apropriação de um filtro sensível, dotado de lirismo, que toma para si os objetos e a 

vida concreta em uma límpida divisão entre mundo do autor e mundo real. Mesmo 

que a plástica da linguagem não condiga com a realidade agreste configurada, o 

mundo é encarado sob o ponto de vista de uma narradora lírica, equivalente ao eu 

de um poeta: 

 
Mas hoje deve ser domingo de sol em São Paulo, esse lugar de onde 
saio. E não se trata de eu não ser chuva. Eu continuo chuva. É 
ironicamente que faz sol. E, certa noite, na boca da lua, eu flagrei 
uma risada. Na boca da lua, uma risada (FELINTO, 2004, p. 67). 
 

Essa personificação de lua aproxima o visível e o invisível, a coisa e a teoria, 

a abstração e objeto. Segundo Paz (1993), as figuras alegóricas são configurações 

de signos, portanto, o autor alegórico sabe do que fala, não é apenas possuído pela 

inspiração; há um trabalho em constituir um corpo-único de analogias, “Assim, 

embora se apresentem como imagens, as alegorias são realmente escrituras” (PAZ, 

1993, p.17). 

Para Benjamin (1984), a alegoria acompanha o fluxo do tempo, e está, 

portanto, sempre em constante progressão. É uma representação arbitrária, artificial, 

particular e fechada. A relação que se estabelece é com uma verdade, e essa 

verdade está em como se lê, opondo-se ao sentido literal do texto. 
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A alegoria adentra de modo não intencional no símbolo místico, negativo; 

nisso consiste precisamente a sua dialética: ela se reveste de símbolo, mas não é 

símbolo. O símbolo nada comunica e nada significa, ele apenas torna transparente 

algo que está para além de toda a expressão. A alegoria, no entanto, revela novas 

possibilidades de significação. 

Fazer uma leitura alegórica é encontrar o particular partindo do geral. Nela, 

sempre prevalece a mão humana em seu próprio tempo, ou seja, o que impera é a 

impossibilidade de um sentido eterno. A alegoria é, como afirma Benjamin (Idem, 

p.189), uma curiosa combinação de história e natureza. 

O lirismo em As mulheres de Tijucopapo advém, então, do aprofundamento 

tentativa de revelação. É impossível, pela via lírica, exilar-se de si mesmo, alheando-

se da interioridade. Em contrapartida, vislumbramos no romance um lirismo agreste 

não apenas absorto na subjetividade e em questões existenciais, mas também no 

mundo exterior que se transmuda em intimidade; novamente em relação ao aspecto 

da natureza rememorada: 

 
Nem sequer a mangueira alta balançando-se imensa no meio do 
quintal, o meu grande fascínio, nem sequer o canto coral do coaxar 
dos sapos vindo dos matos em meus ouvidos na noite, que era afinal 
o mais venerado e grandioso mistério daquela minha vida de 
infância, nem sequer essas duas presenças para acabar com a 
agonia de um sentimento enovelado em fios de chuva, sentimento-
choro de quem não vai, e manda-se em barcos explorar o além dos 
mares que era apenas uma cidade de luzes e rio [...] (FELINTO, 
2004, p. 61). [grifos nossos] 
 
 

O mundo exterior de Rísia recebe tratamento poético por se configurar um 

agente impulsionador da criação artística. A natureza rememorada, a mangueira no 

quintal e os sapos na noite preconizam a evocação de uma situação íntima na 

infância, e “[...] partindo desse dado primário – que passa a funcionar como imagem-

símbolo –, desenvolve-se um surto de puro lirismo, de comovida reflexão, através de 

uma sutil notação e análise de vivência e estados de alma” (AGUIAR E SILVA, 1979, 

p. 229). 
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Esses elementos naturais fornecem breves descrições da realidade exterior à 

narradora, contudo, essa utilização da descrição não denota objetividade, pelo 

contrário, é um suporte linguístico critico para a exploração do universo subjetivo da 

personagem em relato de memórias marcado pelo distanciamento do objeto. 

Cada elemento no discurso de Rísia converge para o símbolo principal 

revelador de sua face individual – a agonia de um sentimento-choro que, 

poeticamente, se enovela em fios de chuva. Essa imagem metafórica da dor e 

desolação por algo perdido é dinâmica na narrativa, em que o lirismo não se 

consagra como um instante estático: é movido pelo mistério do cantar dos sapos e 

tem a dimensão de uma mangueira dançando no quintal. 

Outra questão que distingue As mulheres de Tijucopapo do romance 

tradicional é o tratamento da causa e da progressão do tempo. Se na tradição 

romanesca o mundo retratado em si exige uma causalidade e consecutividade, 

percebemos que nosso romance vem empregar a não causalidade e a 

atemporalidade; a autora as mistura, interrompe a sequência temporal e gera um 

efeito de presente permanente. A temporalidade, nesse espaço de leveza, flui e 

ganha a espacialidade conquistada na natureza. A poeticidade nos trechos 

narrativos aqui inscritos tem a capacidade vultuosa de fornecer o tempo necessário 

para gestação, transmutação ou degradação dos fatos da infância: “o entardecer é o 

desembocar de todas as ausências. É o vento soprando saudade e dores. [...] Acho 

que é mesmo no entardecer que desemboco a morrer, cada tarde um bocado” 

(FELINTO, 2004, pp. 77-78). 

Segundo Rodolfo Casais Monteiro, em O Romance e seus problemas (apud 

MOISÉS, 1979), o lirismo no romance consiste em considerar a realidade sempre 

com frescor, sabor e autenticidade, concomitantemente à permissão de se mostrar 

crua, dura e brutal. A realidade não deve ser corrompida muito menos idealizada 

pelo poético, e sim dotá-la de elementos essenciais: “não trair nenhuma das 

misérias do homem, não esconder nenhuma infâmia, não ocultar nada do que é feio, 

e dar-nos todavia uma impressão de plenitude” (Monteiro, apud MOISÉS, 1979, p. 
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197). É o que nos fornece Marilene Felinto ao nos apresentar uma protagonista que 

se arrasta no presente narrativo, que introjeta seu mundo exterior na própria 

linguagem. É um lírico cru, agreste e duro pelo “desembocar de todas as ausências”.  

A poeticidade no romance também se dá pela impossibilidade da vivência 

íntima do Amor decorrente da morte (partida/ fuga metafórica) do homem que se 

ama: “Em São Paulo perde-se o amor de um homem e se está sujeito a tudo” 

(FELINTO, 2004, p. 113). Rísia aspira a viver em estado poético de modo a não ser 

engolida pelas dores propiciadas do real. Assim, seu discurso sobre sofrimento e 

perda opera uma catarse necessária para uma harmonização com a vida conflitante. 

O sentido que ela busca precisa passar por essa exterioridade; a semântica de seu 

self emerge da qualidade de sua participação, fraternização e amor em tensão 

dialogal na vida.  

Pertence a Morin (2010, p. 9) a máxima “O amor faz parte da poesia da vida. 

A poesia faz parte do amor da vida. Amor e poesia engendram-se mutuamente e 

podem identificar-se um com o outro”. Segundo o filósofo, o tratamento do Amor no 

ser humano constitui-se um complexo (complexus), aquilo que se tece em conjunto. 

Há uma complexidade de componentes que, associados, formam as palavras em 

atos de amor. São duas extremidades que se engajam e se modulam: o mitológico/ 

imaginário (uma superestrutura da realidade humana) e, no outro extremo, o 

componente biológico, de base corporal. Do romance: 

 
Quando dá de meu sonho ser com ele, o sol arde lá em cima me 
deixando o corpo todo num desassossego que dura dias. [...] Eu 
amanheço com ele na cara. De dia ele me acompanha em imagens 
assombrosamente presentes. A morte é uma sombra que não nos 
largará depois (FELINTO, 2004, p. 95). 
 
 

Vemos, aqui, uma correspondência entre os extremos de que fala Edgar 

Morin: o mundo terrestre/ corporal em oposição ao sonho/imaginário, e essa 

distância é destacada notavelmente no rosto (“cara”), no olhar amoroso, que origina 

a fascinação. Essa fascinação pode ser recíproca, contudo, ao que nos parece, o 

percurso lírico de Rísia no âmbito amoroso é trágico e aterrorizante; completa 
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MORIN (2010, pp. 24-25): “O problema da ligação amorosa é que ela é, 

frequentemente, trágica, porque se consolida, também, com frequência, em 

detrimento do desejo”.  

Em vista disso, podemos afirmar que, no caso de As mulheres de 

Tijucopapo, o eu poético de Rísia profere sua linguagem amorosa com voz de 

corpo – enraizada na corporeidade e, simultaneamente, em seu self mental e 

consciente. Isso se comprova por meio do constante lamento pela perda do homem 

amado (declarado “morto”) e pelo afastamento dos corpos. Rísia catalisa o 

sofrimento da ausência e sua dor também se corporifica no sentimento:  

 
 Meu sentimento muitas vezes é assim de chuva, molhado, pingado. 
chorado, lágrimas espessas sobre a natureza que me parece tão 
cruel desse mundo que não se lava, que nem chuva lava. Pois, se 
chovesse lá fora, eu olhando da janela, como definir esse meu 
sentimento senão como vindo do alto cume de mim, o meu céu, para 
bater, gotas grossas, no fundo de mim, o meu poço? Eu me alago e 
entristeço. Eu quase me sufoco nesse sentimento pluvial (FELINTO, 
2004, pp. 58-59). 

 

O amado passa a ser objeto da fixação amorosa, o qual converge para si o 

sagrado cultuado, a adoração projetada na Natureza (chuva, céu). Assim, o amor de 

Rísia se dá nesse encontro dual entre profano e sagrado, sexual e mitológico; isso 

coloca personagem e leitor em estado poético. 

Por meio das concepções abordadas, notamos uma íntima relação entre 

emoção e atividade criadora. As afecções do sujeito da narrativa, feito sujeito-

poético, são transpostas, via relato, para o mundo dos signos. Doravante, a 

protagonista torna-se testemunha viva da precariedade e da fragilidade no modo de 

encarar o complexo humano, o sentimento pluvial dos afetos. 
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CAPÍTULO 3 

 

A reescritura memorialista feminina 

 

3.1.  Entre o mito e a história: infância e maturidade 

 

Não gosto de lágrimas, ainda em olhos de mulheres, sejam ou não 
bonitas; são confissões de fraqueza, e eu nasci com tédio aos fracos. 
Ao cabo, as mulheres são menos fracas que os homens, ou mais  
pacientes, mais capazes de sofrer a dor e a adversidade...  

(ASSIS, Machado de. 1965, p.1141) 
 

 

Em referência ao texto, etimologicamente, falamos do tecido textual, 

entrelaçamento (do latim textum), tessitura gerada pelo tempo e espaço, dando 

forma aos gêneros literários, mais especificamente o gênero romance, forma que 

aglutina em si variados gêneros.  

Tecer um romance é um ato que parte do individual para o coletivo, como um 

tecido ou um bordado, artefato de tramas que demanda tempo e cuidadoso fazer. A 

escrita, assim como o bordado, é uma maneira de ressignificar sentidos a fim de 

constituir um todo uno – o corpo-único da linguagem. 

Pressupondo ser o romance um gênero inacabado e imperfeito, podemos 

direcioná-lo ao encontro da mitificação da epopeia humana. O ser humano é o 

navegante em busca de um canto ainda por vir, canto esse de natureza sempre 

desconhecida, velada e inacabada. Encontrar a parte que lhe cabe no passado, com 

vistas ao desvelamento do presente, é a saga que Ulisses iniciou, e o homem 

hodierno está tentando continuar. 

 O homem vai em direção ao seu lugar de origem, tal como Ulisses, de 

ouvidos tapados – com medo de sucumbir ao canto das sereias. Podemos 

aproximar o romance a essa luta de Ulisses contra o jogo dos deuses, as trapaças 

do destino, os quais fazem do real uma narrativa cantada em prol do encontro do 

homem com ele mesmo, nas origens. O que a personagem Rísia faz em seu relato é 
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comparável à busca do espaço do canto e do conto, mas, por meio do 

esquecimento, das lembranças na infância. 

Segundo Blanchot:  

 
[...] a narrativa começa onde o romance não vai, mas para onde se 
conduz, por suas recusas e sua rica negligência. A narrativa é, 
heroica e pretensiosamente, o relato de um único episódio, o do 
encontro de Ulisses com o canto insuficiente e sedutor das Sereias 
(BLANCHOT, 2005, p. 7). 

 

O cantar da mulher-sereia, ser mítico, é o perigo impulsionador da épica. É 

bem verdade que essa faceta de metamorfose bem e mal, perigo e alento, se 

presentificam na mulher Rísia. Seu canto doloroso, entrecortado e gritante faz o 

espaço da narrativa, da superfície à profundeza do literário. Rísia é essa heroína 

que, por meio do relato memorialístico, se desdobra em ser mítico-primitivo, a fim de 

aceitar sua neutralidade diante da vida.  

O mito é um modo poético de pensamento, visto que expressa e condiciona 

formas básicas da vida humana; não a presença do verso, mas a metáfora que se 

faz concreta. Assim, o pensamento mítico é um narrar de costumes e a lógica 

poética do homem primevo.  

 A partir daí nosso processo cognitivo é capaz de associar seres semelhantes, 

quando a metamorfose cede lugar à metáfora. No caso de nosso corpus de estudo: 

“Hoje sou, entre outras coisas, uma mulher que tentou ser égua e não conseguiu” 

(FELINTO, 2004, p. 49), sabe-se que a mulher se sente forte e livre como um 

animal. Dessa forma, organizar os planos narrativos de acordo com a figuração 

mítica significa revisitar os processos figurativos de composição da narrativa mítica e 

encontrar os esquemas básicos que favorecem a criação de experiências de 

linguagem e pensamentos exotópicos, desdobrando olhares a partir de um lugar 

exterior; este olhar “de fora” permite que se veja do sujeito algo que ele jamais veria. 

Nessas experiências de linguagem, a instância de olhar o mito apresenta-se como 

um processo contínuo de interpretação e um constructo de natureza coletiva.  
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Ilustramos exemplos de mulheres míticas, duas fiandeiras do destino e do 

futuro, Penélope e Ariadne. A Penélope de Ulisses, quando este passa cerca de 

vinte anos em sua saga, para se esquivar dos pretendentes que surgiam (os quais a 

cortejavam alegando a morte de Ulisses), tece uma mortalha durante o dia e a 

desmancha durante a noite. Penélope só se decidiria por um dos pretendentes 

quando o trabalho estivesse pronto, o que nunca aconteceu. Ela manipula os fatos e 

muda o destino de um povo todo, miticamente, tornando-se exemplo de mulher leal 

e seu ato uma prova da fidelidade conjugal.  

Já Ariadne, outra figura mítica feminina, é apaixonada por Teseu, e quando 

este vai lutar contra o Minotauro, no labirinto de Creta, recebe de Ariadne um novelo 

com um “fio mágico”, que dava a possibilidade de sair do labirinto. Estes mitos são 

também impressões do amor, da paixão, da espera pelo retorno do amado das 

aventuras épicas. Assim, consideramos a expressão entretecida no romance, no 

exemplo da autoria feminina, que coloca em relevo o lugar do outro. É o fiar de um 

corpo-texto dando visibilidade às vozes em coro. 

Ainda imersos na imagem no labirinto de Teseu, verificamos que é este o 

formato do texto moderno, no tocante à subversão de estruturas preestabelecidas, 

marcas de sua estrutura constelada. Marilene Felinto, em As mulheres de 

Tijucopapo, rompe com espaço, tempo, personagens e narrador tradicionais; 

sugere, antes, uma estrutura espiralada, labiríntica. Segundo o Dicionário de 

Símbolos, o labirinto deve, ao mesmo tempo: 

 
permitir o acesso ao centro por uma espécie de viagem iniciatória, e 
proibi-lo àqueles que não são qualificados. [...] Trata-se, portanto, de 
uma figuração de provas discriminatórias, de iniciação anteriores ao 
encaminhamento na direção do centro escondido” (CHEVALIER & 
GHEERBRANT, 2000, p. 531). 
 

A partir dessa definição, podemos afirmar que não há, em nosso corpus de 

estudo, caminhos certeiros para se chegar ao centro do labirinto, ao enredo e 

argumento do romance; não há certezas, há apenas descaminhos, erros e 
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descobertas. Tempo e espaço deixam de ser as coordenadas lineares que, outrora, 

regiam as narrativas, para dar lugar ao acaso, ao caos da descontinuidade.  

É pela via labiríntica que Rísia se volta ao próprio interior na tentativa de se 

(re)descobrir e recobrar sua unidade perdida. O labirinto é, para a narradora-

protagonista, a metáfora da procura, do aprofundamento íntimo para uma possível 

individualização e, ao mesmo tempo, a estabilização de um eixo norteador. Rísia, 

diante da dor e do trauma, inicia seu percurso no labirinto, como se tentasse buscar 

caminhos paralelos aos já traçados da infância à vida adulta. O andar pelo labirinto 

representa, então, a forma de incursão a Tijucopapo, e a chegada ao centro seria o 

desvelamento do mistério, o encontro da outra ponta do fio desenrolado – é o 

autoconhecimento. 

 
Que cansativo chegar. A quantas milhas será que estou? A 250? 
Faltará parte ainda? No meu caminho há babaçus e mocambos. [...] 
O fato é que aqui vou eu, mulher sozinha pela estrada. Meu começo 
ficou pra lá serras e serras (FELINTO, 2004, pp. 137-138). [grifos 
nossos] 
 
Eu queria que tudo parasse em mim porque não aguentava saber 
que existem saídas mil, entradas sem conta. Era sempre tão 
doloroso passar por tanta entrada e por tanta saída, era labiríntico, 
eu me perdia, eu chorava (FELINTO, 2004, p. 116). [grifos nossos] 
 
 

 Diante de um sujeito em busca de um espaço que ofereça suporte e 

concretude, não o “concreto armado sobre a cabeça”, nas palavras de Rísia, 

estaríamos em terra firme, regeneradora e reveladora – a Tijucopapo de Rísia, terra 

dos primórdios.  

Considerando o mito como a experimentação do homem e sua atuação no 

tempo, entendemos que o romance, retomando o aspecto épico da condição de 

liberdade e portador da unidade, abandona o convencionalismo temporal marcado 

pela sucessão e consecução cronológica e assegura um movimento serpenteador 

em sua estrutura: quer o corpo-único do texto que se constitui um jogo de 

semelhanças ou de contrários. Em As mulheres de Tijucopapo, vislumbramos um 

tempo que passa a orientar todo um universo social, e tenta refletir, na escrita, os 
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valores essenciais constitutivos de uma sociedade em devir. Esse plano social e 

coletivo no discurso nos permite inferir e retomar, novamente, o caráter atemporal do 

mito, no desejo de ser completo e atingir sua plena identidade. 

A narração de Rísia mulher nos aponta um texto que se (des)dobra em si 

mesmo. A narradora encena seu movimento autorreflexivo trazendo à baila o 

modelo opressor de ser ela mesma; desde menina, construiu-se e instituiu-se um 

sentido plurissignificativo de realidade, esta cambiante em seus eixos psicológicos, 

construtores da mulher. De uma das falas confessionais da menina: 

 
Luciana, 
Eu odeio você. Luciana, não me escreva mais cartas. Luciana, eu 
não gosto de você. Pare de ficar me medindo com esse olho de 
peixe morto. Eu não suporto a sua cara. Não me persiga no recreio. 
Não quero você no meu grupo porque você é muito molenga. Você 
não sabe brincar. Você é tola e fuxiqueira, viu? 
E só (FELINTO, 2004, p. 39). 
 

Já em criança, Rísia manifestava sua raiva pela “apenas dócil” Luciana; é 

como um crime infantil repudiar a amiga da escola. “Mas Luciana era tão dócil que 

enjoava. Eu estava acostumada era com as asperezas de alma” (FELINTO, 2004, p. 

37). É a primeira revelação da crueldade a que a menina está exposta. Por meio de 

uma fala informal e infantil (“cara”, “recreio”, “peixe morto”, “fuxiqueira”), são 

expressos indícios dos afetos femininos que invadem a mulher. Da infância à 

maturidade, Rísia exprime alento a quem lhe tinha afeto: 

 
Alô! Luciana? Olá Luciana. Sou eu, Rísia. Rísia. É, olhe, ligo para 
dizer-lhe que sei que você é feliz e gosto disso. Você é feliz, não é? 
Pois é, eu sabia. Olhe, e quero dizer-lhe que conforme eu mereço, 
sou infeliz. Quero que você goste de saber que sou infeliz. Fui tão 
cruel com você. Um beijo, Luciana. Adeus (FELINTO, 2004, pp. 41-
42).  

 

É relevante observar que Luciana é mais uma presença feminina renegada, 

aversiva à submissão da mulher, ao pensamento patriarcal. No intervalo de anos, 

que a memória aproxima e traz para perto, a docilidade de Luciana deixa de ser 

negativa em relação à passividade da mãe. 
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 Entre a desconstrução e a reconstrução, a narrativa se faz pano de fundo 

para o desdobramento do eu e mostra-se transitória, do subjetivo poético ao estatuto 

do outro. Quando a menina fala, de forma breve e cortante, estabelecemos um 

vínculo dialógico com a maturidade. A menina se mostra como presente: do canto 

passamos à representação do fado. A mulher invoca as façanhas da infanta e seus 

afetos, assim, traz de volta acontecimentos dos tempos perdidos. 

É justamente o rememorar que presentifica os fatos da infância; a memória é, 

sobremaneira, elemento mediador para a compreensão do discurso. Essa dupla face 

menina-mulher, infância-maturidade alcança o caos. A adulta sucumbe aos humores 

e caprichos da infanta e o enredo de uma vida, narrado de forma elíptica, se faz 

sincopado e fragmentado. A narradora, desde o início, deseja estabelecer-se sem 

medida nesse espaço pluridimensional de vozes.  

Rísia quer resgatar sua escritura perdida, guiada por contradições e intenções 

que ocultam uma autobiografia alicerçada por um arquivamento do eu, sua intenção 

autobiográfica em movimento subjetivo. Dá à língua uma outra função e valor social, 

mais referente à criatividade da linguagem narracional. 

Voltemos à língua rumorejante das sereias. Voz utópica que faz silenciar a 

razão. Segundo Barthes (2004a, p. 80), “o mítico está presente em todo lugar onde 

se façam frases, onde se contém histórias [...] - toda fala que possa ser coberta pelo 

conceito de Imaginário [...]”. A língua falada é condenada ao balbucio; a língua 

escrita, ao silêncio (Idem, p. 95). Posto isso, o rumor de uma fala imatura e infantil 

em sua gagueira torna-se um movimento inaudito, incompreensível à razão. 

Tomemos as citações de Rísia menina e mulher, respectivamente, para demonstrar 

a simultaneidade de sentidos: 

 
E agora eu preciso inventar o sonho que vou sonhar amanhã. 
Amanhã eu vou sonhar com... deixe-me ver... [...] Esses sonhos me 
aliviam. Nesses sonhos eu viajo para longe. Eu viajo, eu crio 
verdadeiras histórias (FELINTO, 2004, p. 93). 
 
 
Quando dá de meu sonho ser com ele, o sol arde lá em cima me 
deixando o corpo todo num desassossego que dura dias. Ou então é 
quando chove e eu vou alagada, quase me acabando, escorregando 
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na lama, tropicando no regos como um barco de jornal que menino 
atira (FELINTO, 2004, p. 95). 
 

O sentido, em ambas as falas, é impenetrável à razão pelo emaranhamento 

das vozes simultâneas. Menina e mulher ou a menina na mulher: é a menina ou a 

mulher que aspira ao sonho? Mesmo com a diferença no espaço físico e no tempo 

cronológico (Recife e São Paulo – infância e maturidade), a tensão se iguala em 

ambos os cenários, e a cena sonora se faz perceber como um movimento pulsional 

de desejo em cenário interior amoroso. O discurso da menina é como uma garatuja, 

um rascunho na tentativa de dizer gestos de amor na poética amorosa. O da adulta 

mostra-se sufocado pela vivacidade do traço firme e maduro. Trata-se da dialética 

do amor na narradora-mulher: 

 
[...] aquela que a criança na primeira infância conhece – ainda infans, 
desprovida da linguagem adulta – quando brinca com [...] objeto 
transicional; [...] o espaço mesmo do jogo da criança e do contrajogo 
da mãe: é o espaço ainda informe da fantasia, da imaginação, da 
criação (BARTHES, 2004a, p. 380). 
 

A mulher contém e está contida na menina. O “estar contido” remete-nos ao 

aninhamento instintivo de uma a outra. Elas se nutrem mutuamente, se ligam ao 

grupo simbólico-mítico corpo-vaso, constelando um rito de fertilidade e perpetuação. 

O feminino arquetípico se funda nesse duplo simbolismo menina-mulher e em sua 

ligação nascente e determinante com o ser-em-si, do eu ao outro. Ainda em busca 

do corpo-único, tanto do texto-vida passado a limpo quanto da vida-texto acoplado 

ao mesmo e único remetente e destinatário: de Rísia para Rísia, de menina à mulher 

– alteridades em polissêmica enunciação. 

 

3.2.   Do ético ao estético: a fragmentação do Eu 

− Mas perdoe se eu, menina simplória, me atrevo a insinuar, de 
alguma maneira, o que de fato penso de tais lutas interiores. [...] 
Havendo uma força obscura que, deveras traiçoeira e hostil, teça em 
nosso íntimo fios com os quais nos domina, [...] havendo tal força, 
então essa deve se tornar, dentro de nós, o que nós somos, 
transformando-se em nosso próprio eu [...] É o fantasma de nosso 
próprio eu, cuja estreita afinidade com nosso íntimo, e profunda 
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influência que exerce sobre ele, nos lança ao inferno ou nos 
transporta aos céus. 

(HOFFMANN, E.T.A. 1996, p.27) 
 
 

A narrativa As mulheres de Tijucopapo, inconclusa em si mesma, apresenta 

um sujeito poético que se lança a uma teia despedaçada. O rumo da personagem 

romanesca é o mundo às avessas, o entre-lugar que mantém reflexões existenciais 

de um ser viajante que é arremessado pela força do  contemporâneo a sua verdade 

ainda encoberta. 

Incute-se no âmbito da técnica narrativa a consciência da personagem feita 

uma corrente com elos delimitados pelo tempo. Intercambiam-se esses elos e, desse 

modo, é possível fazer a incursão no tempo subjetivo da personagem. Há uma 

interação, por meio da memória, entre a irrupção do tempo cronológico e a 

efetivação dos sentidos. 

 Doravante, um tempo paralelo vem à tona; não há mais continuidade 

temporal, cronologia ou linearidade. Os objetos do passado passam a ser 

presentificados por impressões sem exatidão, e o olhar atual aos instantes 

recordados os reconfigura, realiza-os novamente. Lembrar é tecer, no tempo, uma 

teia sígnica; esquecer é desfazê-la em um movimento de retorno em relembranças, 

quase necessário. Sobre este exercício cambiante, Gagnebin declara: 

 
Trata-se, no fundo, de lutar contra o tempo e contra a morte através 
da escrita — luta que só é possível se morte e tempo forem 
reconhecidos, e ditos, em toda a sua força de esquecimento, em todo 
o seu poder de aniquilamento que ameaça o próprio 
empreendimento do lembrar e do escrever (GAGNEBIN, 2006, p. 
146). 
 
 

Rísia exerce ao máximo essa força de luta contra o tempo e contra a morte 

por meio de uma fala plurivocal. Rememorar  que faz dela um sujeito vivo, ardiloso, 

afetado pelo trânsito em um ambiente que oprime: 
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O verbo ser é... 
Fica estranho dizer que o verbo ser é alguma coisa. O verbo ser é 
uma coisa qualquer [...] Não sei. É assim nesses meus pensamentos 
de ser que me enrosco e preciso parar porque já perdi o fio 
(FELINTO, 2004, p. 118). 
 

Percebemos, então, que Rísia tem como angústia a indefinição e a 

inconclusão das coisas: “A palavra coisa é a própria indefinição de tudo” (FELINTO, 

2004, p. 69). Ser, para ela, se relaciona à inconcretude e à perda de si mesma. 

Escrever sobre o que se é também se torna uma violência à liberdade de não se 

autonomear. A não substantivação, o não-ser, permite a ruptura de convenções, 

insinuando uma verdade encoberta, que a envergonha. A narrativa é para a 

personagem, neste ponto, uma máscara capaz de metamorfoseá-la em um outro. 

Trata-se de uma narradora que se mantém no presente e deixa mostrar a 

característica essencial de, costumeiramente, voltar a ser outra no passado, 

desprendendo-se da realidade e emergindo nas próprias lembranças – raízes de 

uma transfiguração pessoal desconcertante. O delineamento de um outro eu 

feminino perpassa cada instante da enunciação, na tentativa de amenizar um 

sentimento de culpa; a culpa passa a ser da mãe, mulher que iniciou sua guerra 

interior: “Ainda não vi flores. Quero ver flores. No meu caminho há babaçus e 

mocambos. Ontem me lembrei que mamãe nasceu em Tijucopapo. Se houver uma 

guerra, a culpa é dela” (FELINTO, 2004, p. 19). 

Invocar o alter materno é um fragmentar-se a fim de ponderar as 

consequências trágicas de sua vida, como perdas, luto e desamor. Dessa forma, 

Rísia empreende uma conquista árdua que, em adulta e sozinha, não conseguiria 

levar a cabo. No plano da enunciação do presente, Rísia apresenta-se diante de um 

eu passado e perturbado na imagem de seu duplo materno: 

 

[...] Minha mãe tinha perdido todos os contatos com o verdadeiro de 
si mesma. O último originário de mamãe se apagou com os raios da 
lua na noite de luar em que ela foi dada. Tudo de mamãe é adotado 
e adotivo. Minha mãe não tem origens, minha mãe não é de verdade. 
Eu não sei se minha mãe nasceu (FELINTO, 2004, p. 47). 
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Nesse contexto, a exploração de seu outro aclara o eu presente dominado 

pela angústia; “de comparação em comparação”, o presente narrativo acaba por 

realçar uma segunda realidade – que é sua – funcionando como independência de 

seu ser unitário. A realidade familiar observável, em seu ideário sociológico, 

repercute interiormente. O eu está dilacerado, e essa fragmentação é necessária 

para que a mulher se dê conta de seu fado inevitável. Ela mesma, já bipartida, é 

testemunha, uma autotestemunha.  

Na imagem de mulher mítica, de guerreiras fortes, é criado um mosaico 

espaciotemporal, em que o passado remoto se insinua e se mostra a Rísia como 

num espelho: 

 
Estas mulheres, pois, em volta da minha cama, tinham grossos 
cabelos feito corda de cera, brilhantina [...] Eram umas mulheres que 
eu vira nascer, só podia ser. [...] Naquele meu livro, um livro de 
escola, um livro com uma figura vermelha a lápis de cera, era? Uma 
paisagem? Uma paisagem revolucionária de mulheres guerreiras. [...] 
Essas mulheres, que não eram minha mãe, tinham a sina das que 
desembestam mundo adentro escanchadas em seus cavalos, 
amazonas defendendo-se não se sabe bem do quê [...] Só se sabe 
que do amor que as fez sofrer. [...] Mulheres na defesa da causa 
justa (FELINTO, 2004, p. 180). 

 

A realidade aparece à Rísia travestida de amazonas livres e cheias de 

bravura; já estavam em seu aparato mnemônico de forma a voltar do inconsciente 

para exercitar e questionar a veracidade do próprio relato e da origem da culpa – 

que passou de geração em geração, pela mãe, pela menina, até chegar à mulher 

relatora e delatora. Isso corrobora a hipótese de que Rísia se triparte. As mulheres 

guerreiras do Arraial de Tijucopapo, encerradas na imaginação da narradora, dão à 

luz a menina que projeta a narrativa, e é da mulher a perspectiva que 

circunstancializa a razão do contar. São as mulheres de Tijucopapo que dão vazão 

ao fabular da mulher, que recria a história desencadeada pela infanta. E o círculo se 

fecha por três pontos que se interligam no tempo e delimitam o projeto artístico. 

O eu mascarado e desconstruído – “Mas, entre outras coisas, eu minto” 

(FELINTO, 2004, p.134) – se faz verossímil e uno pela construção do relato 
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memorialístico. O feminino tripartido também age como elemento de reflexão acerca 

do universo ficcional convertido em um plano de redenção. De tudo, fica a impressão 

memorável de uma protagonista em refugo, que, em todo seu percurso, evitou a 

interação com o outro.  

Este resgate dos pedaços do eu que ficaram espalhados no tempo pode ser  

entendido como uma contextualização do empirismo, tratado por Agamben, e já 

abordado neste trabalho, com vistas a ser um signo de reintegração da 

subjetividade. Essa busca pelo autoconhecimento revela o caráter trágico da 

narrativa, em que se imitam não os homens, mas a vida, a felicidade e a infelicidade.  

Segundo Suassuna (2009), a linguagem trágica é sempre poética. 

Retomando Aristóteles, no capítulo VI da Poética, considera-se linguagem 

ornamentada a elocução com termos escolhidos e com grande poder de expressão, 

com imagens metafóricas claras e precisas, o que vem ao encontro de nosso 

corpus: 

 
 Antes que eu me frustre: as mulheres de. Em cor vermelha de 
muitas cores. Vou. Sim. Também sei desenhar. Desenhar que 
estourou uma bomba de lama que se bipartiu em mim em seringa 
nos olhos, o meu choro, e em minha mãe na bolsa que parte. E nasci 
eu (FELINTO, 2004, p. 79). 
― Mas solidão é o que mais fala. Solidão quase que não existe. 
Você, por exemplo, é bonita como só lagoa em noite de lua 
(FELINTO, 2004, p. 183). 
Mas no fundo do quintal [...] armava-se uma goiabeira vermelha, 
boca aberta, gengiva exposta (FELINTO, 2004, p. 80). 
 
 

Enredando atos em imagens, a personagem revela seu caráter trágico pela 

enunciação de seus atos empreendidos no percurso narrativo. Suas impressões do 

passado vêm à tona por meio de telas pintadas em tons trágicos, melancólicos, 

sôfregos. “O personagem trágico, [...] personalidade na qual se misturam o bem e o 

mal, é levado, pela própria grandeza de suas paixões, de suas qualidades e de seus 

defeitos, a um conflito” (SUASSUNA, 2009, p.129). Posto isso, o trágico em sua 

vertente estética deriva da vontade, não da fatalidade, corroborando a ideia de 

Aristóteles de que a tragédia se firma por atos, não por pura reflexão humana. 
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Ainda apoiado em teoria aristotélica, Suassuna (2009) afirma que a 

personagem de caráter trágico é conduzida à elevação da alma por conta da ênfase 

no dilaceramento interior, fonte do outro. Mais um ponto essencial do trágico é a 

chegada à etapa do infortúnio e do aniquilamento, sempre remetido à fragmentação 

do eu em decorrência de ações e escolhas feitas. Do romance: 

 
Por mais diferentes que as pessoas sejam umas das outras, nada as 
torna tão diferentes entre si do que eu vejo que não me pareço com 
elas. E isso me torna difícil. E não posso sequer telefonar. Eu preciso 
até me retirar. E vou aqui por um caminho de babaçus e mocambos 
e sol árido (FELINTO, 2004, p. 97). 
 
 
Cedo, cedo eu soube do outro lado que há nos homens um lado que 
escorre feito lama. Cedo, cedinho, de manhãzinha, no que há de 
madrugada mesmo na minha vida. E desde lá eu sou perdida, uma 
pessoa perdida que não se parece, que se retira somente (FELINTO, 
2004, p. 98). 
 

 

Mais subjetivamente, atingimos nessa análise a esfera do doloroso, com a 

qual o homem moderno se identifica. Se o trágico é poético e transfigurador, o 

dramático é mais verídico e cotidiano, menos elevado. A personagem dramática é 

mais viva psicologicamente: “A personagem dos dramas entra em conflito [...] para 

tentar domar o mundo [...] É por isso que o personagem dramático é ordinariamente 

passional, ético, sentimental, político ou dotado de preocupações sociais” 

(SUASSUNA, 2009, p.140). Essa faceta vivida socialmente, e de grande valia à 

nossa interpretação da personagem, encontra ecos do dramático no importante 

dado histórico mencionado no romance, 1964: 

 

Um guaraná inteiro. Um pressentimento de guerra.  
Era 1964 e naquele ano, um dia tal, [...] tomando um guaraná inteiro, 
primeira vez que eu tomava um guaraná inteiro, Ruth comprara, pois 
naquele solão de março, um guaraná gelado pra mim, outro pra ela, 
quando súbito estouraria ali, no meio de nós, a Revolução. Larguei o 
guaraná em metade no balcão do bar [...] (FELINTO, 2004, p. 27). 
 

O ano de 1964, no Brasil, marca a Ditadura Militar instituída como regime 

autoritário e arbitrário, tendo o governo combatido e reprimido, de forma intensa, a 



70 

 

liberdade de expressão no país. Embora esta data não seja um componente social 

explícito no romance, inferimos que Rísia mostra-se em uma situação de 

desconforto ante as esferas culturais e sociais. “Vou-me embora pintar a revolução” 

(FELINTO, 2004, p. 130) é a memória da menina se fazendo relato e exprimindo a 

incredulidade de sua expatriação. “‘Mas o que foi?’, eu perguntei. ‘A Revolução!, a 

Revolução, menina.’ [...] Revolução — meu guaraná em cima do balcão, minha casa 

sem televisão” (FELINTO, 2004, p. 27). 

Vislumbramos, dessa maneira, que a personagem dramática busca uma 

comunhão entre a vida e a arte do narrar, uma imitando a outra. Daí falarmos em 

Estética ao incluir essas categorias que harmonizam o Belo, o Feio e o Mal como 

tentativa de empreender Natureza e Arte como “conhecimento poético” 

(SUASSUNA, 2009). 

Outro conceito essencial para o tratamento do romance é o de literariedade, 

de como a linguagem usual se metamorfoseia em sentido polissêmico. Em As 

mulheres de Tijucopapo, não há sequer uma figura clássica patente; a 

literariedade que, segundo Lefebve (1975), é uma questão de intenção, coloca o 

texto intencionado como poesia, desligando-o de seu sentido prático e 

considerando-o como um novo estado de linguagem.  

 
Se existe um realismo [...] “não pode, portanto, ser a cópia das 
coisas, mas o conhecimento da linguagem; a obra mais ‘realista’ não 
será a que ‘pinta’ a realidade, mas a que, servindo-se do mundo 
como conteúdo [...] explora o mais profundamente possível a 
realidade irreal da linguagem...” (Barthes, apud LEFEBVE, 1975, p. 
51). 
 

Felinto dirige seu texto e sua realidade literária ao particular do mundo: “ela é 

um apelo de sentido e de presença” (Idem, p. 50). Assim, enunciadora e enunciada 

iniciam o processo de conotação reflexiva, que consiste em designar-se a si mesmo 

como discurso literário. “Naquele meu livro, [...] um livro com uma figura vermelha” 

(FELINTO, 2004, p. 180) e na abertura do romance “Se eu pudesse dedicar esta 

história” (FELINTO, 2004, p. 17) encontramos Rísia declarando que sua arte é sua 

técnica. O livro que se escreve é a materialização de seu poder e conhecimento 
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sobre a linguagem. Ela faz o apelo para que seja ouvida em seus artifícios e 

ludíbrios, como quando declara irreal seu percurso: “Eu galopeio sem olhar para 

trás. Não sei se acreditava. Não sei se acreditava que as coisas aconteciam num 

intervalo de fantasias. [...] Tudo acontecia mesmo num intervalo de pensamentos e 

sonhos” (FELINTO, 2004, p.158). 

Posto isso, consideramos que Rísia, em seu trajeto imaginário, gestacional de 

nove meses, apreende sua realidade particular, convertendo-a em presentificação, 

não se atendo à sua precisão e natureza, mas fazendo a intervenção do discurso 

literário no referente vida. O verbo encarnado se faz, então, pela consistência das 

imagens (ir)reais por meio da presentificação via relato.  

 

 

3.3.  O Eu na experiência memorialística: O encontro da poética com a ética 

 

O que sucedia então? Milagrosamente vivia, liberta de todas as 
lembranças. Todo o passado se esfumaçara. E também o presente 
eram névoas, as doces e frescas névoas separando-a da realidade 
sólida, impedindo-a de tocá-la. Se rezasse, se pensasse seria para 
agradecer ter um corpo feito para o amor.  

 (LISPECTOR, Clarice. 1998, p. 99) 
 
 

 Sabemos que o texto trágico é concebido pela Poética de Aristóteles como 

aquele pautado em ações feitas vontade. E a mente humana, ao transformar o 

objeto concreto em vontade e arte, apenas opera sobre a matéria bruta; a 

inteligência trata o objeto real como unidade provisória definida, considerando-a 

divisível em partes recortadas arbitrariamente. É o que reafirma Bergson (2006, 

p.137), ao dizer que “nossa inteligência, tal como sai das mãos da natureza, tem 

como objeto principal o sólido inorganizado”. Posto isso, consideramos que a 

produção artística deriva da operação sobre o insólito do presente narrativo. É 

sempre o modo da descontinuidade que nos aparece como real, pois é justamente o 

descontínuo que regula a ação presente – matéria bruta a ser lapidada pela 
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habilidade artística – “A inteligência só concebe claramente o descontínuo” 

(BERGSON, 2006, p. 138).  

Atendo-nos à criação literária no estudo em As Mulheres de Tijucopapo, 

vemos que a matéria principal de concepção do objeto artístico é a desorganização 

dos eventos no tempo. Apreendemos desse evento que o aspecto de duração das 

coisas na natureza ficcional reflete no processo contínuo, pelo qual a existência da 

personagem adquire caráter distensivo espaço-temporal. Será a memória do ser 

criado ficcionalmente a intercessora entre o eu distendido e inorganizado e a 

elaboração contínua do objeto artístico novo e consistente. Bergson (Idem, p.137) 

ressalta que “o que há de fluido no real lhe escapará em parte e que aquilo que há 

de propriamente vital no vivo lhe escapará por completo” – o movimento do relato de 

Rísia é incerto e fluido ao se revelar nascente da dúvida: 

 
Mas esse sentimento era [...] um sentimento de que: vai ser tão difícil 
ir por debaixo dessa água que eu faço barquinhos de jornal, eu viro 
barquinho de jornal e vou assim, de embarcação em embarcação, 
empurrar-me pelos regos. Então eu preparo barcos que desde já 
mando a traçar-me os caminhos e a explorar-me os lugares que eu, 
menina, não sei quais são e nem que nome têm [...] E o meu 
sentimento-choro era de que: para onde iam aqueles barcos que eu 
não podia ir? (FELINTO, 2004, p. 60). 
 

Rísia apresenta dificuldade em enunciar o que sente, pois desconhece a 

origem de seu “sentimento-choro”. Sua questão existencial é um ruminar inconcluso 

no tempo, visto que essa peregrinação no espaço e no tempo – do infantil ao adulto 

– é que aprofunda suas experiências. A simultaneidade de fatos evocados do 

passado, via memória, é definido por Bergson (2006) como “duração”, conceito que 

amplia a visão do desenrolar da vida no tempo e no universo. Segundo este 

conceito, a existência do ser vem ligada a longas e intensas mudanças, 

equalizando-se à criação de formas e elaboração do novo.  

A duração é uma primeira realidade que vai além de princípios espaciais, 

assim, é entendida como o que é intuitivamente vivido, não o que é simplesmente 

compreendido pelo entendimento. O absoluto, em Bergson, é o absoluto que dura, 
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não o absoluto eterno, o que ajuda a discernir a duração no devir de uma lógica 

matemática na percepção  

Rísia é colocada fora de sua percepção pura, é extraída de uma realidade 

imediata no tocante à intuição de um objeto da infância ou da vida adulta. A 

lembrança pura, para Rísia, é o ato de representar o que lhe é ausente: 

 
Pensei em comprar uma dúzia de chicletes tutti fruti para mascar, 
mascar, mascar, fazer bolas e estourar, bolas e estourar, bolas e 
estourar para esquecer que eu não tinha brinquedos naquela manhã, 
para engolir um gosto que fosse doce e que dissolvesse o gosto 
amargo que amanhecera na minha boca (FELINTO, 2004, p. 168). 
 
 
Estou indo para Tijucopapo e sei que para trás fica o homem que 
amei e amo. Como me referir a ele agora? [...] Hoje está uma manhã 
de sol tinindo e eu vou agoniada por essa presença dele que me vem 
em sonhos dos mais diferentes tons de cores para depois largar-me 
pela estrada sozinha onde vou (FELINTO, 2004, p. 112). 
 

Na Rísia menina, notamos que a ausência do prazer do brinquedo causa-lhe 

dor, amargor na boca; a criança não diferencia a ausência temporal da perda 

duradoura. A ação repetitiva de fazer e estourar bolas de chiclete é um movimento 

expressivo e essência do prazer de voltar a brincar. Sente falta do brinquedo como 

algo interno aos sentidos, como abertura ao mundo mítico-simbólico da fantasia 

inerente e necessária à infância. 

 Na Rísia mulher, o aspecto durativo da ausência do homem amado é a 

origem da angústia e da dor permanente; assim, a ausência do outro torna-se 

espaço e tempo de repetição de afetos. A ruptura dolorosa do encontro amoroso se 

estende à intenção da fuga de São Paulo em direção à mítica Tijucopapo. Rísia 

representa o suporte vivo da inscrição da dor no corpo da narrativa, no que se refere 

à volta necessária ao útero, gênese da angústia da mulher. Esse caminho de volta 

ao interior de si mesma, por um processo gestacional metafórico, culmina em seu 

renascimento.  

É neste ponto que Rísia nos expõe suas fragilidades: a sensação de 

incompletude e a frustração pela sua incapacidade de se manter ao lado do homem 
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amado, por conta da efemeridade do amor vivido. O lugar que ela reserva para si, 

sua angústia, seus reais sentimentos em meio à imagem de mulher sofredora 

(construída já no início do relato) representam mais que incompletude – simbolizam 

uma espécie de mutilação que resulta em uma feminilidade comprometida e cujos 

desdobramentos aparecem não só no relato da infância triste, mas em sua própria 

relação com o corpo e com a sexualidade na maturidade: 

 
Aquele não era o meu ambiente. Eu era incapaz sequer de abrir a 
boca. Se eu abrisse gaguejaria – e seria a vergonha total. Eu era 
pobre. Eu me sentia feia. Eu era tão magrela na frente das meninas. 
[...] Em Manjopi eu soube de minha diferença. [...] Eu tinha cabelo 
duro (FELINTO, 2004, pp. 99 -100). 
 

Rísia enxerga-se feia, deformada, reduzida, e é justamente essa imagem que 

expõe as deformações que ela mesma cria e alimenta. A personagem impõe-se uma 

espécie de luto em vida, não sendo hábil para criar sua autonomia por se considerar 

vítima de uma espécie de prisão histórica, social e emocional. Em contrapartida, 

todo o percurso e guerra interior travados por Rísia tornam-se seu compromisso 

subjetivo, não de definir uma outra situação, mas de intervir na situação dramática 

que se lhe apresenta. Essa ambiguidade de sentidos e a duplicidade construtiva da 

personagem são aspectos importantes da formação estilística e estética do 

romance, que está mergulhada numa proposta não menos dúplice do que a 

recorrente apresentação do contrário de si mesma. 

No que se refere à palavra modalizadora do tempo, do espaço e da 

manifestação do ponto de vista do processo criador, somos alçados ao tratamento 

do ato estético. Para a Estética, a obra de arte se apresenta com a atitude primeira 

de ser puramente artística; é seu conteúdo contemplativo que constitui o objeto 

arquitetônico e que deve ser compreendido em todos os seus momentos. 

Bakhtin (2010a) considera que o mundo do ato ético e o mundo da beleza 

ganham significância quando se submetem às próprias leis e à sua coerência 

interna. Passando à criação artística, a particularidade do estético está em evocar a 

realidade preexistente do ato ético, introduzindo a realidade, a natureza e a 
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humanidade no plano artístico. Tendo isso em vista, podemos dizer que a criação 

verbal de Marilene Felinto, em As mulheres de Tijucopapo, não se apresenta 

relacionando o dever à realidade; pelo contrário: a forma estética na obra transfere a 

realidade social, política e histórica a outro plano axiológico, ordenando-a, 

arrematando-a. Permanecemos, durante a leitura do romance, imersos no domínio 

cognitivo do objeto artístico de fruição estética. A autora admite a correlação do 

significante externo à imanência de seu conteúdo poético, daí a “benevolência” do 

ato estético ao organizar um sem-número de massas verbais, fazendo-as unas nelas 

mesmas. De As mulheres de Tijucopapo: 

 
Estou indo embora da cidade onde me fiz mulher mas para onde 
cheguei criança. Parece que um sobreviveu sobre o outro e portanto 
precisei vir. Agora quero compor uma ária que recomponha a minha 
caminhada pela estrada. Quero compor uma ária que saia música 
fina como as cordas do violão [...] Uma ária que seja a carta que 
escreverei quando chegar a Tijucopapo [...] que recomponha minha 
ira e a faça calma criança amada (FELINTO, 2004, p. 119). 

 

Rísia, aprisionada, busca refúgio nas lembranças de menina a fim de 

experimentar uma ária, uma melodia reconfortante. Esse posicionamento pode ser 

entendido como uma tentativa de ordenar o real/histórico em concomitância à 

representação estrutural da protagonista na narrativa. O movimento que se dá é de 

simbiose e contextualização, via pacto ficcional, desse sujeito histórico interrogante 

da própria existência. 

O que há, aqui, é a sobrevivência do ato estético transportando o leitor a uma 

esfera em que voga a experiência humana do tempo. A composição de uma ária 

para o regozijo do sujeito poético encerra a trajetória pessoal de Rísia ao passado e 

encontra, na infância, as imagens limítrofes entre a verdade e o devaneio. 

Bakhtin (2010a, p. 24) insere 

 
o romance como forma puramente composicional de organização 
das massas verbais, por ela se constitui num objeto estético a forma 
arquitetônica da realização artística de um acontecimento histórico 
ou social, que constitui uma variante da forma da realização épica. 
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As mulheres de Tijucopapo é uma obra que possui uma dinâmica de base 

memorialista; o épico habita o estético à medida que se manifesta o desejo de 

guardar o tempo na memória para salvaguardar o sujeito do aniquilamento. Felinto 

nos apresenta um passado (a infância) em um presente (a maturidade) que se 

constitui matéria ficcional. 

A experiência estética de Felinto parece-nos constituída por um processo de 

desconstrução da ordem para a construção narrativa. É um berço de experiências 

sensoriais e intelectuais, cabendo ao leitor ligar os fios do tempo, fazer o encaixe de 

eventos no espaço. O romance permite vivências várias e nelas cabe a intervenção 

de quem lê. A percepção da arte literária da autora reclama uma leitura ativa do 

leitor, o que demanda o retorno ao aspecto sensorial da escuta do ritmo impresso ao 

relato, como as repetições, as reticências, a incompletude frasal ou os períodos 

curtos do narrar. 

Bakhtin (2010a, p.62) distingue alguns elementos da palavra linguística 

considerando sua realização composicional pela forma literária. À linguagem de 

nosso romance pode se aplicar ao que o teórico denomina aspecto sonoro e seu 

movimento musical, as relações e inter-relações vocabulares e o momento 

intonacional da palavra nos planos emocional, volitivo e psicológico. Estes são “atos 

físicos” da palavra, os quais fazem do texto um corpo semântico engendrado pela 

“carne e espírito da palavra na unidade concreta”, aplicando termos do próprio autor. 

Comprovamos com o seguinte trecho de nosso corpus:  

 

 

Vou-me embora pintar a revolução [...] O mandado é de Cristo. 
É tão difícil. 
É muito difícil. 
É difícil acreditar que serei capaz de ir até o fim. Pouca gente foi. E 
isso torna tudo mais árduo. Além de que, essa pouca gente que foi 
não deixou passos, uma trilha feita. Mas nenhuma trilha feita me 
serviria também. Devo abrir a cortes minha própria linha na mata, 
devo fazê-la eu só. Trilha nenhuma outra me serviria. E isso torna 
muito mais árduo (FELINTO, 2004, p. 130). 
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Do supracitado, temos a ideia de um sentimento confuso que perpassa o 

percurso de Rísia rumo às origens. O texto é circular, encalacrado, como a própria 

viagem da personagem. Essa circularidade na linguagem, junto ao seu aspecto 

labiríntico, é a expressão de uma ré que se mostra já sofredora da pena que fora 

imposta pela metáfora da mãe, em Tijucopapo. A forma realizada pelo conteúdo, no 

relato de Rísia, se traduz por uma palavra que se autossatisfaz no sentido da 

organização estética, “como uma prece que deixa de necessitar de um deus que 

possa ouvi-la, como um lamento que deixa de precisar de ajuda, como um 

arrependimento que não tem mais necessidade de perdão etc” (BAKHTIN, 2010a, p. 

61). 

A repetição de expressões (é tão difícil; é muito difícil), além de recurso 

intensificador, é uma peculiaridade do estilo de Felinto, como uma estratégia de 

encadeamento das abstrações da protagonista: ora são questionamentos, ora 

constatações espacializadas de uma narradora que sempre (re)nega sua situação; 

um martelar doloroso na consciência de um ser pensante e ativo. 

Não menos importante para o tratamento da estética no romance são a 

comparação e a metáfora que, segundo Bakhtin (Idem, p. 65) “englobam uma 

orientação ético-cognitiva persistente”. As metáforas, no romance, carregam 

projeções do individual ao universal, beirando o épico e o mítico em sua faceta de 

recobrança da sua totalidade. Em As mulheres de Tijucopapo, grande parte das 

metáforas enunciadas vem mesclada pelo sentimento de raiva, coincidindo com o 

aspecto volitivo-emocional e desreificador da palavra literária. 

Por meio de metáforas, Rísia transpõe sua angústia pessoal, como se a 

reintegrasse ao todo mesmo que fragmentado. Suas ideias assim se dispersam: 

 
Amanhã, logo em seguida a ele, vou sonhar que o mundo é o inferno 
e está em chamas. O mundo pegando fogo. A revolução. O incêndio 
cósmico. O juizo final. Eu vou pular de espanto e excitamento. Eu 
vou sair nua como uma doida, de olhos aboticados, um sorriso idiota, 
gritando à multidão que se incendeie e aos destroços incendiados 
desse mundo: 
―Queima, desgraça! vira carvão, desgraça! (FELINTO, 2004, p. 94). 
[grifos nossos] 
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O sentimento de raiva se metaforiza por variados traços semânticos que o 

referente fogo desencadeia. Verificamos também a relação estabelecida com o 

desejo de subversão e aniquilamento do que lhe aflige (incêndio; chamas). 

Estabelece-se, assim, a sensação tátil de calor, a visual com tons de vermelho, a 

passional como a vulnerabilidade ao potencial de destruição. São imagens que 

desempenham “atividade orgânico-motriz, valorizante e interpretativa” (BAKHTIN, 

2010a, p. 68) que, ao mesmo tempo em que se faz espelho análogo, opõe-se ao 

real sentido ético ao qual Rísia tem como preceito fundador de sua obra, desde o 

início do relato. 

A raiva há de ser liberada de alguma maneira, e sai em jatos de expressões 

metafóricas, as quais podem ser lidas como força social, visto que nela existe um 

impulso hostil, porém, ao mesmo tempo, libertador de um valor substitutivo do 

sofrimento do outro. Rísia se fratura, se ressente, faz-se mártir para perpetuar a 

legitimidade de sua linhagem matriarcal, objetivo intrínseco de sua saga, ser una, 

épica e mítica, entre o ético e o estético. Tornar-se um todo maior na incompletude 

de sua vida-obra de arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Se eu pudesse dedicar essa história...”  

(FELINTO, 2004, p. 17).  

 

É com esta promessa que a autora Marilene Felinto, ao dar voz à 

personagem Rísia, inicia o romance As mulheres de Tijucopapo – o relato de uma 

nordestina que se mostra como a transcrição de uma história feminina relutante, 

expressão de descontentamento feito urgência. A escrita que se dá é, desde o início, 

o exercício de um eu forjado, e sua reconstituição urgente – feita Literatura – é pela 

palavra. 

A premissa maior desta dissertação foi a de que a protagonista Rísia 

apresenta um domínio duplo no discurso que se triparte nas vocalidades individuais 

– de infanta e adulta – e na coletiva – das mulheres guerreiras de Tijucopapo em 

seu viés histórico-mítico. Dessa maneira, em um jogo no espaço e no tempo, Rísia 

estabelece relações com o presente durativo, com a experiência em causa dada no 

passado como filha e com o sujeito singular que tenta resgatar de si mesma. 

Aclarando a experiência vivida da personagem, sob citações textuais ao longo 

do trabalho, pudemos verificar que o corpo-único do discurso configura-se por sua 

natureza dialética, com a intenção autoral de significar um Eu desdobrando-se em 

outras falas femininas, alteridades suas. Essas vozes – do solo ao coro – são 

trabalhadas, distintivamente, pela via da memória, em conexões de tempo e espaço. 

Em um primeiro momento, focamos o gênero romance e sua natureza 

proteiforme como grande herdeiro de formas épicas. É esse épico moderno que 

penetra de forma dilacerante no conflito humano e é tido como símbolo da 

impossível harmonia mundo/ homem. O sujeito moderno centraliza essa tensão 

entre o desejo de reconciliação com referenciais antigos (tidos como ideais) e a 

impossibilidade de realização. E é justamente o romance moderno, sob o pensar 
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lukacsiano, que vem questionar a fratura existente na completude dos tempos e 

interrogar a épica como simbologia utópica. Regressar aos preceitos da epopeia 

significou a tentativa de apreender o motivo da volta de Rísia às origens maternas, 

fazendo da história de seus antepassados a sua própria história, nicho de sua 

identidade adulta. 

Hoje, lemos um mundo que se reestruturou enquanto tempo e espaço, 

tornando-se cada vez mais interligado e conexo. Tal fato criou um fluxo cultural entre 

as nações, que multiplicou e gerou novas formas de identificação, que passaram a 

ser partilhadas. Por isso, tempo e espaço se configuram como coordenadas 

essenciais ao sistema de representação e, por essa razão, libertam as identidades, 

que passam a flutuar sem limites de tempo, lugar e histórias. E uma questão vem à 

tona: com tamanho fluxo cultural global, é possível nutrir a sensação de identidade, 

de forma coerente?  

Apesar da pulverização causada por esses fluxos culturais globais, é possível 

manter características particulares, já que ele não impede nacionalismos ou outras 

formas de valorização de características locais, para que isso supra a necessidade 

mínima de pertencimento social, considerado de extrema importância. Assim, o 

homem moderno apresenta como característica a sensação falsa e/ou verídica de 

representação em um plano de abstração simbólica,  na qual estão as bases para a 

identidade do indivíduo, mesmo que este queira entender outros modelos de vida.  

Essa busca pelo modelo próprio e pelas origens ele se apresenta no romance 

em tons épicos, como um retorno ao mítico, no tocante à vivificação do mito como 

um encontro com a realidade transumana. Rísia, assim como o herói mitológico, 

regressa aos primórdios para recuperar, na rede simbólica, aquilo ao que o mito se 

prende, uma viagem relatada que se dá pelo tempo gestacional de nove meses; o 

desejo é ver (re)nascer a identidade feminina frente ao caótico cenário 

contemporâneo. 

Com vistas ao viés temporal do relato, o presente se faz como um tempo de 

expropriação, pois é no outro lado da linha, no passado, que se dá a gênese da 
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mulher – na infância de todos os afetos: “Tudo aconteceu mesmo num tempo de 

menina. O resto, a vida, é redundância. Não vou desrespeitar jamais a menina que 

existe dentro de mim” (FELINTO, 2004, p. 98).  

Em nossa análise, estabelecemos articulações entre experiência, infância e 

linguagem, pois é em menina que Rísia age sobre sua linguagem, condicionando-a 

por meio da ausência de voz, em sua mudez e gagueira negativa. Partindo dessa 

relação infância/ linguagem, afirmamos que As mulheres de Tijucopapo é um 

romance constituído de rupturas e descontinuidades, sendo que a operação recai 

sobre a enunciação e sobre o sujeito que se biparte no tempo, revalidando nossa 

hipótese inicial. 

Rísia narra sua infância triste, marcada pelo sofrimento da miséria no Recife, 

por meio da transgressão no tempo e na enunciação; e é a memória que atualiza as 

lembranças junto à mãe e as faz viver sob imagens. Como nos assegura Bergson 

(2006, p. 47), há um passado inteiro que, automaticamente, se conserva por toda a 

vida. Para Rísia, a transposição da idade da mímese para a racionalidade é difícil, 

visto que, pela experiência feita lembrança, efetiva-se a corporificação da dor pelo 

delineamento da memória. 

 Por meio do relato memorialístico, a narradora ultrapassa o caráter histórico 

daquilo que conta e atinge a vivência plena da infância, espaço em que (re)encontra 

sua essência. Este fator é relevante para validarmos a hipótese formulada de que a 

memória é mediadora do processo criador ao construir a materialidade narrativa 

passado-presente em primeira pessoa. 

O valor dado ao enunciado, assim como à palavra ressonante da autora, se 

dá pela interação da língua com a realidade circundante, assim, a personagem se 

narra desejante de ter/ser outro real e nele ancorar suas dores, o que enfatiza o 

caráter de simultaneidade na questão identitária: “A margem não. Eu prefiro o meio 

da multidão, a massa, os elos da corrente que nos conduz juntos. A margem não. 

Não a solidão dum louco” (FELINTO, 2004, p. 126).  
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Aqui, aclaramos nossa hipótese de que o discurso feminino de Rísia se 

desdobra em outras vozes, ora concordantes, ora dissonantes, caracterizando o 

fenômeno dialógico e polifônico da linguagem literária; é o que pensamento de 

Bakhtin nos assegura, ao afirmar que o valioso no ato estético não está em fundir-se 

ao outro, mas se suplementar ao outro, formalmente. 

Nesse ínterim, na viagem metafórica de Rísia à terra da mãe, a 

responsabilidade ética e estética é transmitida ao pronome reto em 3ª pessoa, 

“Elas”, as bravas guerreiras do Arraial de Tijucopapo em sua saga histórico-mítica: 

“Donde vieram essas mulheres assim, a minha herança, mulheres da matéria do 

tijuco, cabelos grossos arrastando pela crina do cavalo [...] amazonas (FELINTO, 

2004, p. 79). 

 A voz coletiva e mítica surge, agora de Rísia, e sustenta uma voz social em 

um ato ético, denotando um processo de transformação revolucionário que “vem de 

baixo dessas cidades sedimentadas pelas pedras que o vento soprou milhares e 

milhares de anos” (FELINTO, 2004, p. 29). Esse encontro do mito da origem da 

personagem se propaga até o instante narrativo do presente, que já se mostra 

vivificado por uma mulher-menina, uma menina-guerreira que se indaga pela mãe. 

Na superfície do tecido textual híbrido, Felinto opera com uma natureza 

linguística exprimindo certa incompletude enquanto texto. Incorpora no discurso 

frases entrecortadas, repetições silábicas e de períodos inteiros para significar 

verbalmente a fala infantil de dentro da protagonista. Esse caráter mimético de 

características da voz infantil resgata o domínio sobre o real ético e estético. Em 

contrapartida, da infância à maturidade, o sujeito poético circunscreve-se em um 

arrebatamento de vozes de ausência, o que escapa à inteligibilidade da menina, em 

relações intermitentes com o presente durativo em relato, na simultaneidade de fatos 

evocados pela memória – busca do corpo único. 

A atividade artística de Felinto, em As mulheres de Tijucopapo, sugere um 

caráter cíclico em que não cabe o esgotamento da narrativa. A enunciação se 

repete, renovando-se pelos tons vocálicos diferentes que entoam. O possível 
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entrave na leitura desavisada é o perder-se nas divagações suspensas em um 

tempo que não se sabe qual, enunciada não se sabe por quem. A volta à infância da 

palavra, entre a oralidade e a vocalidade instaura a desordem do pensar que faz o 

sofrer da enunciação fraturada e inacabada.  

Esse amálgama de vozes entremeadas a um enredo que se quer verdadeiro 

é o mérito da autora, a nosso ver, que, por não se prender apenas a um 

encadeamento sintático pronominal e temporal, conjuga espaço-tempo-pessoa em 

imagens refletoras da desordem e do inacabamento humanos. “Quando você 

morreu”, o tempo fez-se relato memorialístico fundindo o hoje ao ontem, a filha à 

mãe, a caatinga à metrópole. Desconstruindo o texto, encontramos um eu 

des/centralizador de opostos: a menina, a mulher, o mito, a realidade e a fabulação. 

O trágico e o belo residem nessas ambivalências, nesse vir-a-ser nunca alcançado. 

A história dedicada não se finda com a chegada, a cavalo, a Tijucopapo; 

transforma-se: “Tudo acontecia mesmo num intervalo de pensamentos e sonhos” 

(FELINTO, 2004, p. 158), e a narrativa gesta a mulher que se encontrou na outra – e 

não se encontrou, porém, se conheceu. Essa potencialidade da palavra discursiva 

nos revela que a literatura, na forma romanceada, em relato quase-epistolar, se faz  

escritura, no desejo de mudança, e permanece na vida que reflete a vida recriada. 

No ponto de chegada, na despedida, foi válido dedicar essa história, de filha para a 

mãe, de si para si mesma, de um emissor para certo receptor: 

“O que eu fiz foi um pensamento”... 

“Eu quero que tudo me termine bem”. 

  

 

 

 

 

 



84 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da 
história. Trad. de Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2005.  
 
______. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. de Vinícius Nicastro 
Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2009. 

 

______. A linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar da negatividade. 
Trad. de Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
 
AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da Literatura. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1979. 
 
ASSIS, Machado.  Memorial de Aires. Obra completa. Rio de  Janeiro: Editora Nova  
Aguilar, 1965, pp. 1 095-1 200, v. I. 
 
BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de Estética (A teoria do romance). 
Vários tradutores. São Paulo: Hucitec-Annablume, 2010a. 
 
______. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. de Michel Lahud e Yara F. 
Vieira. 14ed. São Paulo: Hucitec, 2010b. 
 
______. Para uma filosofia do ato. Trad. da ed. Americana Toward a Philosophy of 
the Act. Austin: University of Texas Press, por Carlos Alberto Faraco 
e Cristovão Tezza, 1993. 
 
BARBOSA, João Alexandre. Alguma crítica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
 
BARTHES, Roland. Aula. São Paulo, Cultrix, 1978. 
 
______.O rumor da língua: prefácio Leyla Perrone Moisés. Trad. de Mário 
Laranjeira. São Paulo: Martins. Fontes, 2004a. 
 
______.O grau zero da escrita. Trad. de Mario Laranjeira. São Paulo: Martins. 
Fontes, 2004b. 
 
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. de Sergio Milliet. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1970. 2v. 
 
 



85 

 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Rua de mão única. Trad. de Rubens R. 
Torres Filho e José Carlos M. Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Trad. de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, v.1. 
 
BERGSON, Henri. Memória e vida. Trad. de Claudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006.  
 
BIBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2004. 
 
BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Trad. de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 
 
BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 
 
CALADO, Frei Manuel. Valeroso Lucideno e o triunfo da liberdade. Belo. 
Horizonte: Itatiaia, 1987. 
 
CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos – Mitos, 
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores. Rio de Janeiro, Editora José 
Olympio, 1999. 
 
CLARK, Katerina; HOLQUIST, Michael. Mikhail Bakhtin. Trad. de J.Guinsburg. São 
Paulo: Perspectiva, 2008. 
 
CORREIA, Carlos João. “A Identidade Narrativa e o Problema da Identidade 
Pessoal. Tradução comentada de L’identité narrative, de Paul Ricoeur",  
Arquipélago 7 (2000) 177-194. 
 
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
 
FELINTO, Marilene. As mulheres de Tijucopapo. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
 
______. Esc transferir Salvar-Tudo. Folha de São Paulo. São Paulo, 26, setembro, 
1993. Mais!, p. 6-7. 
 
______. Pequena notável. Caros Amigos. São Paulo, ano 4, n. 47, p. 30-36, fev. 
2001. Entrevista. 
 
______. Obsceno abandono. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
 



86 

 

______.Jornalisticamente incorreto. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
 
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 
2006. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A 
Editora, 2011. 
 
HOFFMANN, E.T.A. “O Homem da Areia”. In: Contos sinistros. Apud: CESAROTTO, 
Oscar. No olho do outro. São Paulo: Iluminuras, 1996. 
 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no 
descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
 
LEFEBVE, Maurice-Jean. Estrutura do discurso da poesia e da narrativa. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1975. 
 
LIMA, Jorge de. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
 
LISPECTOR, Clarice. Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
 
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo, SP: Editora 34, 2009. 
 
MOISÉS, Massaud. A criação literária – prosa. São Paulo: Melhoramentos, 1979. 
 
MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Lisboa: Publicações Dom Quixote 
Ltda, 1991. 
 
MORIN, Edgar. Amor, poesia, sabedoria. 9 ed. Trad. de Edgard de Assis Carvalho. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.  
 
MORSON, Gary Saul; EMERSON, Caryl. Mikhail Bakhtin: criação de uma 
prosaística. Trad. de Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Edusp, 2008. 
 
NUNES, Benedito. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 2002. 
 
PAZ, Octavio. O arco e a lira. Trad. de Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1992. 
 
______. A outra voz. Trad. de Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1993. 
 
SABINO, D. Ignez. Mulheres ilustres no Brasil. Rio de Janeiro: Editora das 
Mulheres, 1996. 



87 

 

 
SITI, Walter. “O romance sob acusação”. In: MORETTI, Franco (org.). A cultura do 
romance. Trad. de Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2009. Vários autores. 
1120 pp. 
 
SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. 10 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2009. 
 


	Elementos pré-textuais.MariaEmília
	Introdução_Capítulos_Conclusão.MariaEmília

