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O CORPO FEMININO NO ROMANCE ATIRE EM SOFIA, DE SÔNIA COUTINHO 

 
 
 
 

RESUMO 

 
 

Este estudo tem como temática o corpo feminino na obra ficcional de Sônia 

Coutinho. O objetivo foi analisar as noções de corpo na literatura de autoria  

feminina, problematizando o lugar do corpo feminino na dualidade mente/corpo 

instaurado pela metafísica ocidental, que, ao estabelecer a mente relacionada ao 

homem e o corpo à mulher, formulou um discurso de debilidade corporal da mulher 

porque desvinculada da mente. O trabalho será norteado pela teoria feminista, que 

compreende o corpo como um local de inscrições sociais e políticas, livres do 

discurso biológico que circunscreveu a mulher à ideia de um corpo natural e 

essencializado. Esta teoria afirma que o corpo está entrelaçado a sistemas de 

significado, significação e representação, perspectivas que encontram ressonância 

na narrativa da escritora baiana Sônia Coutinho. Com o surgimento da geração de 

60, que propiciou uma renovação na condição humana, a mulher busca a sua 

imagem, redescobrindo a si através de suas experiências. Essa mutação influencia a 

escrita feminina, que, nesse contexto, passa a abordar a condição feminina. O 

romance Atire em Sofia, da escritora que aqui analisamos, delineia personagens que 

questionam os estereótipos em que foram inscritas e atuam de maneira a romper 

com essa estrutura, imprimindo, em suas narrativas, o apagamento das hierarquias, 

questionando a ideologia centralizadora do patriarcado. 

Palavras-chave: Corpo. Literatura de autoria feminina. Atire em Sofia. Sônia 

Coutinho. 



VII 
 

 
 
 

FEMALE BODY IN ROMANCE ATIRE EM SOFIA OF SONIA COUTINHO 

 
 
 

ABSTRACT 

 
This study has as its theme the female body in the fictional work of Sonia Coutinho. 
The objective was to analyze the notions of body in literature authored female, 
questioning the place of the female body in duality mind / body established by the 
western metaphysics that, by setting the mind related to the man and the body to the 
woman, formulated a speech of debility of woman's body, because it is divorced of 
the mind. The work will be guided by the feminist's theory, who understands the body 
as  a  site  of  social  and  political  inscriptions,  free  of   the   biological speech,   
who circumscribed the women to the idea of a natural and essentialized body, this 
theory holds that the body is interlaced to systems of meaning, signification and 
representation, perspectives that find resonance in the narrative of the Bahia's writer 
Sonia Coutinho. With the emergence of the generation of 1960 that resulted in a 
renewal of the human condition, the woman seeks her image rediscovering 
themselves, through their experiments, this mutation influences the feminine writing 
that, in this context, begins to approach the women's condition. The novel Atire em 
Sofia, by the writer that we analyze here, delineates characters that question the 
stereotypes in which they were enrolled and act in ways that break with this structure, 
printing, in their narratives, the erasure of hierarchies questioning the centralizing 
ideology of patriarchy. 

 
Keywords: Body. Female authored literature. Atire em Sofia. Sonia Coutinho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa iniciada em 2009, quando, durante 

a especialização em Literatura e Ensino da Literatura, na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, tomei conhecimento de um grupo de estudos sobre escritoras 

baianas. Algumas escritoras chamaram-me bastante atenção pelos temas que 

propunham discutir em suas obras. Dentre elas, a escritora Sônia Coutinho 

reapareceu em minhas leituras, incitando-me à pesquisa sobre os temas que 

dialogavam também com a situação das mulheres numa sociedade patriarcal. 

Quando afirmo que reapareceu, refiro-me ao fato de que já havia lido um romance 

seu: O caso Alice, uma narrativa bastante intrigante, por narrar a trajetória de uma 

mulher que não se acomoda nos modelos estabelecidos. A partir de então resolvi 

conhecer um pouco mais sobre essa escritora e lancei-me na pesquisa sobre seus 

livros e pesquisas acadêmicas sobre sua obra ficcional. Sua escrita me proporcionou 

reflexões acerca da literatura de autoria feminina, questionamentos que se imbricam 

na própria condição da mulher, chamando-me atenção para um tema bastante 

recorrente em sua obra: A condição feminina. A partir de então, realizei leituras 

sobre as produções acadêmicas, busquei conhecer mais sua produção literária. 

Como trabalho de conclusão de curso da especialização, desenvolvi um artigo 

intitulado: ―A representação feminina no romance O jogo de Ifá‖, da escritora Sônia 

Coutinho. 

Insatisfeita, porém, com as lacunas que o meu artigo apontava, no que 

concerne a um tema recorrente na narrativa de Sônia Coutinho, o corpo feminino, e 

que eu não desenvolvi no artigo, resolvi, através da leitura do romance Atire em 

Sofia, publicado em 1989, ampliar a pesquisa, desenvolvendo o tema, que é comum 

em alguns dos seus contos. A narrativa apresenta em sua estrutura a influência do 

ambiente em que está inserida, década de 80, uma sociedade em transição, na qual 

a mulher emerge de um passado sem história, apontando novos rumos para a sua 

condição e desvelando novos caminhos inscritos em seu corpo, empunhando o 

lema: nosso corpo nos pertence vem desafiando as leis do patriarcado e 

caminhando rumo à conquista da sua liberdade através de inscrições corporais. 

O corpo feminino, durante longo tempo, esteve vinculado a um discurso 

biológico que o considerou estável, não histórico e sexuado, elementos que 
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constituíram o fundamento epistêmico das afirmações consagradas sobre a ordem 

social. A história da humanidade encarregou-se de revelar características 

importantes do pensamento filosófico, que sempre privilegiou a mente em detrimento 

do corpo, considerações instauradas pela metafísica ocidental, que, por sua vez, 

iluminaram o dualismo de Descartes ao instituir dois tipos de substâncias: res 

cogitans, mente, res extensa, corpo, e que efetuou, por assim dizer, a separação 

entre a alma e a natureza, tratando-se, pois, de dois territórios distintos e 

incompatíveis. Tal oposição dicotômica determinou, portanto, hierarquias que 

circunscreveram os polos mente (homem), mulher (corpo). O corpo enquanto 

máquina, artifício mecânico, funciona, segundo esse pensamento, de acordo com as 

leis da natureza; a mente, em oposição, funcionando como substância pensante, 

não age no mundo natural. 

A mulher tornou-se, portanto, inferior ao homem, devido ao discurso misógino 

que a circunscreveu em seu corpo considerado frágil e imperfeito, atado às 

condições biológicas, como a maternidade e a sua sexualidade, características 

culturais que definiram os espaços na estrutura hierárquica patriarcal. O presente 

trabalho, iluminado pelas teorias feministas, que discutem o corpo imbricado às 

noções políticas e sociais, objetiva discutir o corpo na literatura de autoria feminina. 

Para tal empreendimento, utilizaremos a teoria da diferença sexual, que defende a 

ideia de corpo vivido e, através da transgressão da dualidade mente/corpo, enxerga 

o corpo determinante para a existência psíquica e social da mulher. As teóricas 

Judith Butler, Hélèn Cixous e Luce Irigaray integram esse grupo que pensa o corpo 

como político, cultural e social, e, através de suas teorias, levantaremos questões 

que julgamos importantes na escrita feminina. O corpo, enquanto objeto privilegiado 

nas Ciências Sociais, a partir da década de 60, proporcionou importantes estudos 

através de Michael Foucault e Pierre Bourdieu. 

O patriarcado instituiu um cânone literário que corroborou o seu discurso e 

suas ‗verdades‘, reproduzindo a misoginia e um modelo corporal feminino. A 

literatura de autoria feminina, ao possibilitar um espaço de voz às mulheres, desafia 

o cânone e rompe com uma tradição que determinou espaços, onde a mulher não se 

reconhece. Desta forma, a dissertação pretende utilizar-se da escrita feminina, 

através da escritora baiana Sônia Coutinho, e fazer emergir um debate no qual o 

corpo e a escrita se imbricam e discutem a condição feminina. Alguns contos foram 

selecionados, mas o enfoque maior será a partir do romance Atire em Sofia, pois 
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discute temas que enfatizam a condição feminina e a busca por sua identidade, 

delineando personagens como a protagonista Sofia, que, insatisfeita com os 

modelos preestabelecidos, decide romper e assumir uma vida plena, autônoma. O 

corpo feminino torna-se, portanto, um dos aspectos que irá redimensionar o lugar de 

Sofia, bem como outras personagens na literatura de autoria feminina na obra de 

Sônia Coutinho. 

Os pressupostos teóricos utilizados neste trabalho são as teorias feministas, a 

sociologia do corpo e a crítica literária. A teoria feminista encontrará ressonância na 

teoria da diferença sexual. Quanto à sociologia do corpo, será utilizada para analisar 

as relações de poder das instituições que funcionam como uma teia de dominação 

sobre o corpo feminino, através de Michel Foucault e Pierre Bourdieu. A crítica 

literária será apoiada por Antônio Cândido, além da própria teoria feminista ao 

dialogarem quanto à fusão entre texto e contexto. 

O primeiro capítulo, Incursões pelo corpo feminino, como o próprio título 

sugere, objetiva uma incursão pelo corpo feminino, através de uma revisitação na 

história, recorrendo ao pensamento filosófico e às teorias feministas. Buscamos na 

filosofia explicações acerca da metafísica ocidental e sua influência sobre a 

organização da sociedade, sem necessariamente seguirmos uma linha cronológica 

que nos trouxesse às teorias feministas atuais. O surgimento do feminismo e a 

maneira como o movimento influenciou as teorias, as rupturas e os avanços é outro 

aspecto que consideramos importante para a discussão que objetivamos na 

pesquisa. O feminismo no Brasil, um século após o seu surgimento na França, e o 

corpo feminino no Brasil são temas que julgamos relevante para auxiliar na 

compreensão do contexto a que estava inserida a escrita de Sônia Coutinho. 

O segundo capítulo, intitulado O corpo na literatura de autoria feminina, busca 

descrever o surgimento da literatura feminina no Brasil, analisando a maneira pela 

qual o corpo feminino foi representado, refletindo as transformações na escrita 

feminina ao desejar romper com uma estrutura canônica que sempre alijou a mulher 

do cenário da escrita. A écriture féminine, termo cunhado pela teórica francesa 

Hélén Cixous, será aqui discutida através de uma relação com a escrita da autora 

em questão. Iniciaremos neste capítulo análises de alguns dos contos de Sônia 

Coutinho, enfatizando a condição feminina e a influência das rupturas iniciadas na 

década de 60, anunciando o inicio do pós-modernismo, termo que explica as 

mudanças nas ciências, nas artes e nas sociedades, desde 1950, mas, 
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principalmente, um estilo estético que desenvolveu características que buscaremos 

discutir na ficção de Sônia Coutinho. A identidade feminina, num contexto em que, 

segundo Hall (1990), as identidades estão cada vez mais fragmentadas, afastando- 

se de uma possível singularidade, é outro aspecto que discutiremos neste capítulo, 

examinando os conflitos próprios da mulher da década de 80, que, ao romper com a 

tradição, sente-se solitária porque está inserida num mundo ainda sem preparo para 

absorver essa nova mulher. 

O terceiro capítulo destina-se a análise do romance Atire em Sofia. Através de 

uma descrição da cidade espaço-ambiente da narrativa, examinaremos a maneira 

pela qual o contexto da cidade de Salvador influencia o romance, a relação dos 

personagens e a própria condição da mulher. O tema do corpo é outro aspecto aqui 

explorado, diluído em questões que ainda atravancam ou atravancavam a liberdade 

feminina. Através dos arquétipos instaurados no inconsciente coletivo, buscaremos 

demonstrar as subversões na escrita feminina, trazendo elementos que rompem 

com a tradição que circunscreveu a mulher. O pós-modernismo, enquanto estilo 

estético, será aqui discutido, por acreditarmos que o romance apresenta elementos 

que dialogam com essa perspectiva. 

Por fim, nas considerações finais são realizadas algumas reflexões sobre a 

obra ficcional de Sônia Coutinho, evidenciando os caminhos que proporcionaram o 

diálogo da escrita às teorias feministas. Analisaremos os elementos que estão 

presentes na obra e a singularidade da escrita de Sônia Coutinho, ao evidenciar a 

problemática feminina através de elementos estéticos que discutem a própria obra. 
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1. INCURSÕES PELO CORPO FEMININO 

 
 

A representação do corpo feminino é discutida nas teorias feministas por 

considerarem o corpo como um local de inscrições sociais e políticas, fazendo 

emergir uma nova perspectiva de pensamento que se distancia da dualidade 

‗mente/corpo‘, da metafísica ocidental. A representação que nos propomos discutir 

perpassa pela ideia de Tomaz Tadeu e Silva (1999) ao afirmar que vivemos num 

mundo social, onde novas identidades culturais emergem, se afirmam, apagando 

fronteiras, transgredindo proibições e tabus identitários, numa perspectiva de 

possíveis cruzamentos de fronteiras. O corpo feminino, amplamente discutido em 

espaços nos quais a mulher vem conquistando sua autonomia, faz surgir, dentro da 

literatura de autoria feminina, uma perspectiva de representação comungando com 

os anseios dessa literatura, contrariando a ideia de um corpo que sempre foi 

compreendido dentro de uma lógica, no qual o sexo era anterior à cultura, revestido 

de um caráter imutável, binário e a-histórico. 

Pensar o corpo feminino e permitir-se fazer uma incursão por todo o seu 

processo histórico é questionar o discurso que circunscreveu um espaço de 

confinamento à mulher e, portanto, do seu corpo. Objetivaremos, pois, traçar um 

percurso histórico do corpo feminino, tentando problematizar, através das teorias 

feministas, a concepção de corpo, sedimentada por um discurso patriarcal e a 

ruptura empreendida por teóricas atuais que questionam esse espaço determinado 

para as mulheres. Buscaremos, portanto, revisitar a história, trazendo discussões e 

questionamentos sobre esse corpo, motivo de tantos embates rumo ao processo de 

emancipação feminina. Discutiremos o surgimento do feminismo e as mudanças 

ocasionadas pelo movimento, na França, no contexto das ideias iluministas, que 

fizeram emergir um corpo silenciado e, dessa forma, excluído. No Brasil, um século 

depois, surge um duplo feminismo, caracterizado pelo contexto local, resultado de 

influências do feminismo europeu e norteamericano. Buscaremos, pois, evidenciar a 

nossa opinião sobre o feminismo, um movimento que, tanto na França quanto no 

Brasil, buscou ressignificar o corpo feminino que sempre circunscreveu a mulher 

numa identidade fixa, capaz de excluí-la da cidadania política. A trajetória do corpo 

feminino no Brasil será outro aspecto a ser discutido em nosso trabalho, preparando 

o caminho para as discussões sobre o corpo feminino na literatura de autoria 

feminina, tema que, no segundo capítulo, buscaremos aprofundar. Pretendemos, 
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através desse percurso do corpo feminino, avaliar como as discussões sobre esse 

corpo, trouxeram mudanças consideráveis para o processo de revolução da mulher, 

ao intentar ressignificar o discurso que a subjugou de modo perene, tentando 

reescrever sua história, sobretudo em sua escrita, na qual deixou marcas 

significativas, que concorreram para tal revolução. 

Para entendermos melhor a maneira como se deu a história do corpo e a 

representação, ansiada pelas mulheres, recorreremos ao pensamento filosófico e às 

teorias feministas, para nos situarmos acerca da representação do corpo feminino. 

Utilizaremos, pois, a teoria feminista da ‗diferença sexual‘, por acreditarmos que 

contempla e discute com mais amplitude a questão do corpo feminino ao considerá- 

lo crucial para a existência psíquica e existencial da mulher, encarando-o como um 

processo cultural, e não como algo dado biologicamente. A representação, como 

outro aspecto importante para nossa pesquisa, será também discutida, pois 

acreditamos, como bem nos sugere Judith Butler (2008), poder funcionar como um 

termo operacional no âmago de um processo político que visa ampliar a visibilidade 

das mulheres, mas também pode, através de sua função normativa, utilizar-se de 

uma linguagem que distorceria o que é considerado como verdadeiro sobre a 

categoria de mulheres. Isso porque a representação estabeleceu o critério para a 

formação dos sujeitos, estendendo tal representação apenas ao que pode ser 

reconhecido como sujeito. É importante, portanto, o desenvolvimento de uma 

representação que possa de fato contemplar a visibilidade, sobretudo, política das 

mulheres. Butler (2008, p.18) assevera que: 

 
Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz 
de representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a 
fim de promover a visibilidade política das mulheres. Isso parecia 
obviamente importante, considerando a condição cultural difusa na 
qual a vida das mulheres era mal representada ou simplesmente não 
representada. 

 

Para Butler, teórica dos estudos Queer1, a não representação a que se refere 

localiza-se, fundamentalmente, na questão ‗sujeito‘, por considerá-lo crucial para a 

política feminista, pois os sujeitos são geralmente produzidos por práticas de 

exclusão e legitimação, a partir de operações políticas que funcionam de forma 

 
 

1 
A teoria Queer está relacionada à diferença que não aceita ser assimilada ou tolerada o que torna 

sua forma de ação mais transgressiva. A política Queer está articulada à produção de um grupo de 
intelectuais que por volta dos anos 90 adotou esse termo para descrever sua perspectiva teórica. 
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oculta e naturalizadas por um processo político que imputa o seu fundamento às 

estruturas jurídicas. O processo de representação das mulheres advém, por 

exemplo, de um determinismo biológico, que consolidou a partir da diferença sexual 

o seu lugar, em oposição ao macho, produzindo, por assim dizer, uma noção binária 

de masculino/feminino, que constituiu uma estrutura específica de feminino 

descontextualizada, pois surge distinta da constituição das relações de poder que 

produziriam uma identidade. 

A identidade que se produziu para o signo ‗mulher‘ fundamentou-se, sobretudo, 

numa ideia de identidade originária, fixa e permanente, tornada presa a um ideal 

naturalista das essências e das substâncias. Stuart Hall (2005)2, ao problematizar o 

conceito de identidade, vem nos dizer que ela surge não da plenitude da identidade, 

que já está dentro de nós, como indivíduos, mas se constitui através de nossas 

vivências e, principalmente, da nossa relação com o outro. A partir dessa premissa, 

é que a teoria feminista busca sedimentar sua crítica à metafísica de uma identidade 

originária, levando em conta a linguagem e o discurso, por entender que, através 

desses dois elementos, é que se organizam signo de identidade como o é a 

identidade corporal da mulher. Concordamos, pois, que o tema da identidade foi 

utilizado recorrentemente nas definições de masculino e feminino, produzido no 

âmago do pensamento filosófico, moral, e biológico a fim de demarcar espaços fixos 

que delimitam o ‗ser mulher‘. Perrot (2005, p.270) parece compartilhar dessa 

perspectiva quando afirma que: 

 
É talvez o tema da identidade que foi mais frequentemente abordado e 
que  se  revela  mais  rico.  Pois  a  definição  ‗masculino/feminino‘  é 
geralmente – nem sempre – central no pensamento filosófico, 
religioso, moral, assim como no discurso médico que, em certas 
épocas, pretende ser o olhar da ciência. 

 
 

A divisão masculino/feminino tem sido colocada como primeira, originária, ou 

essencial e geralmente associada ao corpo. Deter a mulher num espaço corporal foi 

uma estratégia de deixá-la fora de decisões políticas, pois, presa a seu corpo, ela 

estaria em oposição à mente, esta representada pelo homem. Essa dualidade surgiu 

 

2 
Para Hall, a identidade nasce de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, 

pelas formas das quais nós imaginamos ser vistos por outros. Apoia-se na psicanálise, para afirmar 
que continuamos a buscar nossa identidade e construindo biografias que tecem as diferentes partes 
de nossos eus divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da 
plenitude. 
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na Grécia e é, a partir da filosofia, que iremos buscar possíveis respostas para essa 

oposição que deu origem a alguns mitos fundacionais3 tentando justificar a 

hierarquia responsável pela relação homem/mulher da sociedade ocidental. 

1.1 Ainda a dualidade mente/corpo 

 
A palavra ‗corpo‘ vem do latim corpus, do qual advém ‗corpulência‘ e 

‗incorporar‘. O corpus sempre designou o corpo morto, o cadáver em oposição à 

alma ou animas. Segundo a nomeação grega, soma sempre foi considerada como o 

corpo morto em oposição à demas, conhecido como corpo vivo. Segundo Greiner 

(2005)4, parece nascer dessa perspectiva a divisão que atravessou séculos e cultura 

estabelecendo a divisão material e mental. Nesse sentido, o corpo estaria 

relacionado com sólido, tangível, sensível e banhado pela luz; portanto, seria visível 

e possuiria forma. Como o corpo se compõe de vários elementos, acabou por 

designar tudo o que está reunido como uma ‗corporação‘. Desta forma, o corpo 

poderia ser entendido também como corpo de uma doutrina ou corpo da lógica. 

A dualidade mente/corpo foi engendrada por Platão, ao considerar um mundo 

ideal que se opunha a um mundo das aparências, um mundo falível que funcionava 

como o simulacro de um plano original. O dualismo cosmológico, ou o mundo 

inteligível das ideias, a que se refere Platão, fundamentou a metafísica ocidental, 

estabelecida por uma oposição de valores entre duas esferas distintas da realidade 

ou do ser, de um lado a realidade verdadeira que estaria traduzida num plano ideal, 

um plano das essências, representada pela mente, em oposição a esse plano, o 

mundo sensível traduzir-se-ia numa realidade deficitária, enganosa, considerada 

como mera aparência, simulacro das formas puras, mera cópia do mundo inteligível. 

Tal realidade estaria traduzida no corpo. A essa esfera, sujeita a uma realidade 

degradada, limitada às condições de espaço e de tempo, é que existimos na 

perspectiva corporal e terrena. 

Essa oposição, em A República, revela a dimensão de superioridade da alma 

em relação ao corpo, a mente (alma) representando a verdade sempre relacionada à 

essência das coisas. Para Platão, Deus não fez tal essência sobre nenhum modelo 

preexistente, tudo que existe no universo foi feito sobre o modelo das essências e, 

3  
Hall traz o conceito de ‗mito fundacional‘, que seria uma história que localiza a origem da nação, do 

povo e de seu caráter nacional num passado tão remoto que eles se perdem nas brumas do tempo, 
não de um tempo real, mas de um tempo mítico. 
4 
O Corpo: Pistas para Estudos Indisciplinares. 
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consequentemente, por arte e imitação. O artesão, o carpinteiro seria o criador e 

Deus o produtor. Desta forma, as tragédias seriam composições de imitadores, visto 

estarem a três graus do rei e da verdade, assim seriam também todos os outros 

imitadores. A arte de imitar, portanto, estaria muito distante do verdadeiro e todas as 

criações não passariam de simulacro ou fantasma. Corpo e mente foram 

metaforicamente representados dentro dessa dualidade. 

Muitos filósofos percorreram o caminho iniciado por Platão e desenvolveram 

algumas teorias sobre o corpo de sexo único, um modelo que dominou a ideia de 

diferença sexual desde a Antiguidade Clássica até o final do século XVII. O modelo, 

segundo o qual só existiria um sexo, foi produzido por um discurso que sedimentou  

a dualidade hierárquica, determinando espaços fixos, a partir do corpo. Diversas 

pesquisas foram desenvolvidas sobre o corpo, ao longo dos séculos, como 

demonstra Thomas Laqueur, em seu livro Inventando o sexo (2001), todas elas 

reproduzem sempre o mesmo discurso do sexo único. Desta forma é que o corpo 

feminino sempre foi representado a partir do modelo ideal de corpo, que seria o 

corpo do homem. Os textos e imagens produzidos ao longo dos séculos, sobretudo 

até o século XVIII, obtinham um caráter de insistência quase que obsessivo em 

manter o homem como padrão. ―Uma qualidade quase defensiva sugere que a 

política de gênero poderia ter criado uma insistência textual de que realmente não 

havia mulheres‖ (LAQUEUR, 2001, p.122). A história da representação das 

diferenças corporais entre o homem e a mulher está desvinculada das verdadeiras 

estruturas anatômicas de cada corpo. A ideologia é quem determinava como eles 

deveriam ser vistos, e não a exatidão das observações que foram desenvolvidas. 

O médico e filósofo romano Galeno de Pérgamo, século II d.C., desenvolveu 

um modelo de identidade estrutural, dos órgãos reprodutivos do homem e da  

mulher, demonstrando detalhadamente que as mulheres eram essencialmente 

homens e, devido a uma falta de calor vital de perfeição, resultaria na retenção 

interna de estruturas que, no homem, são visíveis na parte externa. Apoiados nessa 

ideia, muitos filósofos acreditavam que a vagina era um pênis interno; os lábios, o 

prepúcio; o útero, o escroto e os ovários seriam os testículos. Uma comparação 

elaborada por Galeno para descrever os órgãos genitais femininos como 

semelhantes aos olhos da toupeira traz à tona a hierarquia do calor e da perfeição. 

Laqueur (2001) mostra a descrição desse experimento e afirma que os olhos da 

toupeira possuiriam a mesma estrutura dos olhos dos outros animais, mas a toupeira 
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não enxerga. Seus olhos não abrem, não se projetam, embora continuem ali, 

imperfeitos. A genitália da mulher também ‗não abre‘ e permanece em uma versão 

imperfeita. Os olhos da toupeira permanecem como os dos outros animais quando 

ainda está no útero. Seguindo, desta forma, a lógica para uma conclusão, Galeno 

entendeu que o ventre, a vagina, os ovários e as partes pudendas externas 

permanecem para sempre como se ainda estivessem dentro do ventre. A hierarquia 

dos dois sexos determina também a qualidade das sementes. Laqueur (2001, p. 55) 

acrescenta que: 

 
Para Galeno, o pai e a mãe contribuem para moldar e dar vida à 
matéria, mas ele insiste que a semente da mulher é menos potente e 
menos ‗informativa‘ que a do homem, em razão da própria natureza da 
mulher. Ser mulher significa ter semente mais fraca, semente incapaz 
de procriar, não como matéria empírica, mas como matéria lógica. 

 
 

Esta teoria serviu de embasamento para muitos estudos sobre o corpo e 

determinou, no campo político e social, o estigma corporal que conferiu à mulher a 

ideia de falta, em relação à presença, que estaria representada pelo homem. A 

dualidade mente/corpo não coloca a mulher apenas num polo em oposição, mas 

como incapaz de ser representada, pois o modelo de sexo único acaba por mostrar 

que o corpo do homem é que é o corpo ‗padrão‘, enquanto a mulher não 

desenvolveu anatomicamente seu corpo por não possuir a estrutura ideal. Para 

Aristóteles, o corpo pertencia à fêmea e a alma ao macho, e ser macho significava 

suprir a alma sensível, sem a qual seria impossível existir rosto, mão, carne ou 

qualquer outra parte do corpo. Por outro lado, sem a alma sensível, o corpo não 

passava de um cadáver ou parte de um cadáver. A anatomia do corpo masculino e 

feminino foi exaustivamente estudada por Aristóteles com a intenção de provar ‗a 

falta‘ peculiar das fêmeas, mas o que essas experiências puderam comprovar como 

nos mostra Laqueur, a partir de descrições genéricas para especificidades tão 

particulares de cada corpo, é que a intenção de Aristóteles não era com a anatomia, 

mas em sedimentar a tradição filosófica, através da qual algumas ‗verdades‘ ficariam 

provadas a partir das características próprias do corpo. Elizabeth Grosz (2000, p. 

50), em Corpos reconfigurados, desvela como a teoria de Descartes influenciou o 

pensamento ocidental e a maneira pela qual a filosofia excluiu a mulher, ao colocá-la 

associada ao corpo, manteve-a em oposição à mente: 
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Dada a relação da mente com a masculinidade e do corpo com a 
feminilidade e dada a auto-compreensão da filosofia como um 
empreendimento conceitual, segue-se que mulheres e feminilidade 
são problematizadas como sujeitos filosóficos cognoscentes e objetos 
epistêmicos cognoscíveis. A Mulher (com maiúscula e no singular) 
permanece o eterno enigma da filosófica, seu objeto misterioso e 
inescrutável – o que pode ser um produto do estatuto misterioso e 
altamente contido e restrito do corpo em geral, e dos corpos das 
mulheres em particular, na construção da filosofia como um modo de 
conhecimento. 

 
 

O dualismo, consagrado desde Platão, é responsável pela dicotomia que 

hierarquizou mente e corpo, sedimentando a ideia tão propalada culturalmente de 

que a mente relacionada ao psiquismo é a responsável pelo funcionamento do 

próprio corpo. Esse dualismo foi metaforicamente estendido à organização da 

sociedade e à relação entre homens e mulheres. O corpo feminino, por estar 

relacionado à maternidade, tornou a mulher refém de um discurso biológico 

enquanto a mente tem o homem como o seu representante. 

A metafísica ocidental tornou-se responsável pela organização social, ao 

imputar à dualidade princípios hierárquicos que foram estendidos à linguagem, essa 

como forma de representação do mundo. O estruturalismo, por sua vez, tributário do 

pensamento racionalista e científico ocidental, trouxe, em seus princípios, a noção 

de sistema, cujos componentes só poderiam ser definidos por uma relação de 

equivalência ou oposição. A representação tornou-se, então, responsável pela 

significação de sistemas, estruturas e relações. Para Silva (1999), esses sistemas, 

essas estruturas, essas relações organizam-se como marcas linguísticas materiais, 

como tramas, como redes de significantes, como tecidos de signos e como textos. A 

representação, a partir da oposição binária ativo/passivo, é tributária do pensamento 

de Platão, que, no Fedro, apoiando-se na fala/escritura, afirmava que o mal da 

escritura vem do fora, sobrepondo-a a fala. Tal princípio regeu a tradição da 

metafísica ocidental, ancorada em três (pré) conceitos básicos: o falocentrismo, o 

logocentrismo e o etnocentrismo. A representação, portanto, é instituída a partir de 

uma relação de poder, e essa perspectiva constitui o sujeito que será representado. 

Ela é resultante da experiência da significação, dando sentido àquilo que somos e 

àquilo em que poderíamos nos tornar. Os sistemas de representação estabelecem 

os lugares dos indivíduos, de como podem se posicionar e daí falar. Kathryn 

Woodward (2008) vem nos dizer que a representação, viabilizada como um 
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processo cultural, acaba estabelecendo identidades individuais e coletivas, e os 

sistemas simbólicos, nos quais ela se baseia, fornece possíveis respostas às 

questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? 

A representação do corpo feminino desvelou-se a partir da dualidade 

mente/corpo, instaurada pela metafísica ocidental. Tal premissa acabou por 

disseminar, em base patriarcal, um discurso que encerrou a mulher numa verdade, a 

partir do masculino; com isso, a maioria das sociedades desenvolveu a divisão 

masculino/feminino.  Para  Guacira  Louro  (2008,  p.  76),  ―uma  divisão  usualmente 

compreendida como primeira, originária ou essencial e, quase sempre relacionada 

ao corpo‖. O binômio que imputa ao feminino uma situação de inferioridade em 

relação ao masculino é também discutido por Judith Butler (2008, p. 21): 

 
A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura 
exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de 
todo modo a ―especificidade‖ do feminino é mais uma vez totalmente 
descontextualizada, analítica e politicamente separada da 
constituição de classe, raça, etnia e outros eixos de ralação de 
poder,   os   quais   tanto   constituem   a   ―identidade‖   como   tornam 
equívoca a noção singular de identidade. 

 
 

Para Judith Butler, a noção binária não contempla o que buscam as teorias 

feministas que entendem o feminino com muito mais amplitude do que apenas um 

polo em oposição. A diferença, trazida constantemente como argumento para 

hierarquizar os polos, é também discutida por Elaine Showalter (1994, p. 35) quando 

afirma que ―os temas da diversidade e do corpo emergem juntos, porque a diferença 

mais visível entre homens e mulheres, e a única que temos certeza ser permanente, 

é de fato a diferença no corpo‖. Essa diferença tem sido utilizada como uma 

estratégia de manter o poder total de um sexo sobre outro. Transformações em 

diversos setores da sociedade possibilitaram a manifestação das ideias de caráter 

feminista. Guacira Louro (2008, p.78) completa: 

 
A antiga concepção, que ligava a experiência sexual humana à 
realidade metafísica e à ordem social, cede espaço à outra, que 
permitirá desvincular o corpo desse amplo contexto e ao mesmo 
tempo, irá atribuir ao sexo uma centralidade nunca vista. 
Experimenta-se uma transformação de paradigmas. 
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Esta transformação está relacionada a novas reformulações no campo da 

filosofia, religião e novas relações entre homens e mulheres como a divisão sexual 

do trabalho oriundas da indústria. A dualidade discutida pelas feministas, oriunda do 

plano ideal proposto por Platão, teria sua origem na ideia do Bem, ou de Deus, que 

seria a causa de todas as coisas do universo, apoiado no princípio de conservação e 

concentração, ao contrário do Mal, que se apoiaria no princípio de corrupção e 

dissolução. Tais posições, que deram origem à metafísica ocidental, foram criticadas 

por Nietzsche, ao anunciar o fim da metafísica, questionando a ideia de verdade e a 

moral tão difundida em nossa sociedade. Por moral, entende-se a teoria das 

relações de dominação sob as quais se origina o fenômeno vida5. Para o filósofo 

alemão, a ‗necessidade metafísica‘, responsável pelas nossas crenças, não passa 

de uma sobrevida. Nietzsche nos convida a duvidar dos modelos, sugerindo que 

estes não passam de uma interpretação e disposição do mundo, e não uma 

explicação do mundo. Segundo o filósofo, em A genealogia da moral (1998), a 

antítese entre bom e mau foi originado de uma consciência de superioridade de uma 

raça sobre outra, e a linguagem, enquanto um ato que emana dos que dominam, é 

responsável por esse direito de nomear. Contrariando o que propôs Platão, o filósofo 

alemão propõe: 

 
Por trás de toda lógica e de sua aparente soberania de movimento 
existem valorações, ou, falando mais claramente, exigências 
fisiológicas para a preservação de uma determinada espécie de 
vida. Por exemplo, que o determinado tenha mais valor que o 
indeterminado,   a   aparência   menos   valor   que   ‗a   verdade‘:   tais 
avaliações poderiam não obstante a sua importância reguladora 
para nós, ser apenas avaliações de fachada, um determinado tipo 
de niasiere (tolice), tal como pode ser necessário justamente para a 

preservação de seres como nós. Supondo, claro, que não seja 
precisamente o homem a medida de todas as coisas (NIETZSCHE, 
1992, p.11). 

 
 

As exigências fisiológicas, a que se refere Nietzsche, produziram um modelo 

discursivo que determinou uma hierarquia nos polos binários. O filósofo enfatiza 

como a existência de uma ‗lógica‘ é capaz de produzir um ideal de vida que submete 

e opera no sentido de fazer perdurar valores e verdades. As teorias feministas foram 

bastante influenciadas pelos posicionamentos de Nietzsche no que concerne ao 

5 
Conceito desenvolvido por Nietzsche em Além do Bem e do Mal (1992), publicado pela primeira vez 

em 1886. 
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apagamento da metafísica ocidental, lógica que circunscreveu a mulher num 

discurso falocêntrico. Partindo da lógica da antítese bom e mau, o masculino e o 

feminino também são considerados criações culturais, comportamentos assimilados 

através do processo de socialização. Para Pitanguy (1991), aprendemos a ser 

homens e mulheres e aprendemos a aceitar as relações de poder existentes entre 

os sexos. Desta forma, a menina aprende a ser obediente, doce e dependente, ao 

passo que o menino aprende a ser diferente, agressivo, competitivo, ativo e 

independente. Como se essas qualidades fossem inerentes às suas próprias 

naturezas. 

Tal premissa é desenvolvida na ideia de representação do corpo feminino, pois 

o antigo discurso do corpo era tão imbricado às teorias médicas que acabavam se 

distanciando das experiências que podiam revelar, de fato, o corpo da mulher. A 

diferença sexual, resultado dessa divisão, produz-se não a partir de diferenças 

materiais, mas através de um discurso controlado e repetido reiteradamente. As 

teorias feministas propõem um novo olhar crítico sobre o pensamento da tradição 

filosófica e fundamentam a teoria do corpo sob a égide de uma construção cultural. 

Elizabeth Grosz (2000, p.75), ao destacar o posicionamento de algumas teóricas, 

considera: 

 
Para elas, o corpo é crucial para a compreensão da existência 
psíquica e social da mulher, mas não é mais visto como um objeto 
a-histórico, biologicamente dado, não cultural. Elas estão 
preocupadas com o corpo vivido, o corpo representado e utilizado 
de formas específicas em culturas específicas. 

 

 
O discurso de um corpo canônico, portanto, foi reproduzido através de um 

modelo previamente escolhido, atravessando diversas gerações, influenciando, por 

assim dizer, a dinâmica da organização social. A divisão aristotélica, que imputou às 

esferas dicotômicas homem (mente) e mulher (corpo), estabeleceu uma imagem de 

corpo sempre distante dos comportamentos vividos nas dimensões sociais. O corpo, 

para o grupo de teóricas, no qual Judith Butler está incluída, é percebido numa 

perspectiva que contraria a posição que sempre manteve o corpo em oposição à 

mente, buscando dissolver essa dicotomização. Ele é visto como um objeto social, 

político e cultural, e não mais naturalizado e passivo como o foi nos séculos 
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anteriores. Como podemos notar, portanto, o corpo contempla um entrecruzamento 

entre cultura e natureza, e isso faz com que ele se torne um espaço de debates. 

Essa oposição mente/corpo está diretamente relacionada às esferas 

dicotômicas macho/fêmea que produziu no patriarcado. Dentre as questões 

problematizadas nesse espaço, surgem contestações, empreendidas pelas 

feministas, como o controle normativo dos corpos, pois, como sugere Foucault 

(1987), o corpo está diretamente mergulhado num campo político, e as relações de 

poder têm alcance imediato sobre ele. Preso num sistema de sujeição, torna-se útil 

se, ao mesmo tempo, for um corpo produtivo e corpo submisso. A sujeição, a que se 

refere Foucault, pode ser imposta através de um saber de corpo que não é 

exatamente a ciência de seu funcionamento, mas um tipo de controle que o filósofo 

chama de a ‗tecnologia política do corpo‘, uma tecnologia que não se institui através 

de um discurso contínuo, mas composto de pedaços, utilizando processos que 

parece não haver relação entre si, tornando-a difícil de localizá-la, mas 

recorrentemente utilizada para impor sua maneira de agir. 

A categoria de sexo, para Butler (2000), é desde o início normativo, não 

funcionando apenas como norma, mas como parte de uma prática que produziria os 

corpos que controla, demarcando e diferenciando tais corpos. Essa normatização 

pode ser atribuída à ‗tecnologia dos corpos‘ empreendida por Foucault, pois sugere 

uma sujeição que em muito se parece com essa imposição do sexo. Para a teórica, 

o sexo é um ideal regulatório, cuja materialização impõe-se através de práticas 

contundentemente reguladas. Esse construto ideal, materializado através do tempo, 

não pode ser entendido como uma condição estática de corpo, mas como um 

processo, no qual as normas materializam o sexo. A fixidez do corpo, seus 

movimentos, seus contornos, será algo material, de uma materialidade que funciona 

como efeito de poder. O sexo, para Butler, é uma das normas pelas quais nos 

tornamos viáveis, pois ele qualifica um corpo para a vida dentro do domínio da 

inteligibilidade cultural. Desta forma, entendemos que o sexo funciona como um dos 

fragmentos que produzem ‗a tecnologia política do corpo‘, pois também assume um 

papel de controle e sujeição. 

Enquanto o sexo tem essa função normativa e reguladora, apoiadas nos dados 

biológicos que estabelecem a diferença entre homens e mulheres, o ‗gênero‘ propõe 

a desnaturalização dos sexos, uma construção social. Para Dias (2003, p. 17), ―o 

gênero trata-se de um fenômeno concretizado nas ações e relações diárias dos 
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seres humanos nas suas investidas para dar conta da sobrevivência e da construção 

da sociedade‖. O gênero é utilizado pelas teorias feministas por pertencer a um 

conceito aberto, pois ele não representa apenas um indivíduo, mas apoia-se, 

sobretudo, na relação social. Teresa de Lauretis (1987) discute o conceito de 

gênero, apresentando suas perspectivas na arena do conhecimento formal e 

abstrato, nas epistemologias e campos cognitivos definidos pelas ciências físicas e 

sociais e pelas ciências humanas e afirma que gênero não é sexo, mas a 

representação de cada indivíduo em termos de uma relação social que é anterior ao 

indivíduo e predicada sobre a oposição fixa e rígida dos sexos biológicos. Para essa 

autora, a construção do gênero é, além de produto, o processo de sua 

autorrepresentação. Lauretis (1987, p. 209) sugere ainda: ―gênero é uma 

representação – o que não significa que não tenha implicações concretas ou reais, 

tanto sociais quanto subjetivas, na vida material das pessoas‖. A autora acrescenta 

ainda que existe dentro de cada cultura um sistema de gênero e define-o como ―um 

sistema simbólico ou um sistema de significados que relaciona o sexo a conteúdos 

culturais de acordo com valores e hierarquias sócias‖. (idem, p. 211). Numa 

sociedade plural, constituída a partir da diferença, é difícil estabelecer homens e 

mulheres como categorias abstratas ou concebidas a partir das diferenças 

biológicas, daí a necessidade de compreendê-los como seres históricos. 

 
1.2 O corpo do feminismo 

 
O feminismo, movimento político que questiona as relações de poder e a 

opressão sobre as mulheres, surgiu na França, num momento conturbado, durante a 

Revolução Francesa, no qual muitas mulheres em sociedades populares femininas 

encaminharam à Assembleia Constituinte pedidos que exigiam a extensão a elas 

dos direitos concedidos apenas aos homens. Esse momento, conhecido como ―a 

primeira onda do feminismo‖, fundamentou-se, sobretudo, pela posição universalista 

que estabelece a igualdade de todos perante a lei, independente de raça ou sexo. 

Todo empreendimento da primeira onda está voltado, sobretudo, para a dissolução 

das categorias ―homens‖ e ―mulheres‖. Na prática, entretanto, o lema revolucionário 

restringiu-se a Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais do que 

outros. O corpo, para as feministas da primeira onda, era determinado pela biologia, 

bem diferente do que propõe a teoria feminista contemporânea, segundo Elizabeth 
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Grosz (2000, p.72): 
 
 

As integrantes desta primeira categoria, igualitária, compartilham 
várias crenças: uma visão do corpo como biologicamente 
determinado e fundamentalmente alheio ao  aprimoramento cultural 
e intelectual; uma distinção entre uma mente sexualmente neutra e 
um corpo sexualmente determinado (e limitado). 

 
 

A história do feminismo é caracterizada, sobretudo, pelo protesto contra a 

exclusão política da mulher, que sempre esteve relegada ao inapropriado, a partir de 

um discurso que se baseou na diferença do sexo, representada a partir do corpo. O 

objetivo principal do movimento, portanto, era eliminar as diferenças sexuais, mas 

esse motivo apresentou-se contraditório, pois, no momento em que o feminismo 

defendia as mulheres, que era produto do próprio discurso da diferença sexual, 

acabava alimentando tal diferença. O apanágio do movimento, portanto, foi a 

instauração do paradoxo. ―Esse paradoxo – a necessidade de a um só tempo, 

aceitar  e  recusar  a  ‗diferença  sexual‘  -  permeou  o  feminismo  como  movimento 

político por toda a sua longa história‖ (JOAN SCOTT, 2002, p.27). 

A questão da diferença foi levantada por alguns psicólogos do século XIX, sob 

uma base orgânica, como a cor da pele e os órgãos de reprodução. Assim, esses 

requisitos tornaram-se indícios da habilidade humana, capazes de distinguir aqueles 

que eram exemplos de indivíduo humano. Nesse caso, representado pelos homens 

brancos, por sua razão e integridade moral, e os demais, que não apresentavam as 

características correspondentes ao indivíduo exemplar, eram inferiorizados. A 

mulher, por não possuir as características naturais que a colocariam à altura do 

indivíduo exemplar, o homem, era considerada inferior, marcada principalmente pelo 

seu corpo. (MICHELE PERROT 2005, p. 470) vem nos dizer que: 

 
Esta naturalização das mulheres, presas a seus corpos, à sua 
função reprodutora materna e doméstica, e excluídas da cidadania 
política em nome desta mesma identidade, traz uma base biológica 
ao discurso paralelo e simultâneo da utilidade social. 

 
 

Dessa forma é que o corpo foi usado, por longo tempo, como estratégia, para 

relegar as mulheres a uma posição de inferioridade em relação ao modelo de 

indivíduo. Para Simone de Beauvoir: ―A mulher tem ovários, um útero; eis as 

condições singulares que a encerram na sua subjetividade; diz-se de bom grado que 
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ela pensa com suas glândulas‖. (BEAUVOIR 1980, p.10). Para a autora, a opressão 

patriarcal é justificada pela relação criada entre as mulheres a seus corpos. O 

pensamento misógino restringe as mulheres às exigências biológicas da reprodução 

por acreditar que determinadas transformações fisiológicas específicas às mulheres 

as tornam mais corporais que os homens. 

A diferença sexual, considerada como um princípio básico de ordem natural 

biológica, acabou por endossar a forma política, pois encerrava a distinção da 

identidade do cidadão - masculino ou feminino. A localização dos órgãos sexuais, 

internamente, na mulher e, externamente, nos homens, determinava o destino 

dessa, pois o macho é macho apenas em alguns momentos; a fêmea, no entanto, é 

fêmea por toda a vida. Tal definição atesta a ideia de que a mulher não é senão o 

que o homem faz dela, justificada somente por seu sexo. Para Beauvoir, a mulher 

determina-se e diferencia-se a partir do paradigma homem, e não este em relação a 

ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. ―O homem é o Sujeito, o Absoluto; 

ela é o Outro‖ (BEAUVOIR, 1980, p.10). 

O feminismo, após o voto feminino, constituiu-se a partir do mesmo paradoxo 

que caracterizou o movimento anterior, a igualdade entre homens e mulheres, 

declarada a partir da cidadania ou do sujeito individual, contrastando com a 

masculinidade excludente do sujeito individual. Surge, desta forma, uma incoerência 

entre o sentido político e psicológico do indivíduo, que passará a caracterizar a 

história do feminismo. Nascem, portanto, duas perspectivas dentro do próprio 

feminismo que caracterizarão a fragmentação do movimento. De um lado, a corrente 

que considera as mulheres iguais aos homens, o que seria, nesse caso, o indivíduo 

abstrato; do outro lado, a que insiste na diferença radical entre homens e mulheres, 

aqui o indivíduo visto pela diferença sexual. 

A corrente a favor da igualdade entre homens e mulheres defende o 

indivíduo abstrato e ignora a diferença sexual. Acredita-se ser a diferença irrelevante 

dentro do contexto dos direitos humanos reconhecidos pelos princípios da lei 

democrática, liberal e feministas, como Simone de Beauvoir, que se encontra 

incluída nessa corrente. Segundo a escritora, a biologia é que define o destino da 

mulher, não se nasce mulher, torna-se mulher a partir da repressão da biologia, da 

psicanálise e do materialismo histórico, que encerraram a mulher em posição de 

inferioridade em relação ao homem. A igualdade proposta por Beauvoir se apoia, 

sobretudo, no corpo feminino, no qual se encerra a condição da mulher. 
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O corpo feminino, responsável pela diferença que colocou a mulher em 

desvantagem nas decisões políticas, constitui, desde as sociedades primitivas, uma 

relação com a natureza, que distanciou a mulher de importantes decisões 

imprescindíveis ao uso da razão. Sempre relacionado à Terra e ao Mar, elementos 

considerados femininos e vinculados à emoção, o corpo da mulher, associado às 

suas funções, sempre foi considerado como algo imanente, ora divinizado, ora 

representando as trevas. Sobre a imanência do corpo feminino, Beauvoir (1980, 

p.184) assegura que 

 

O homem procura na mulher o Outro como Natureza e como seu 
semelhante. Mas conhecemos os sentimentos ambivalentes que a 
natureza inspira ao homem. Ele a explora, mas ela o esmaga, ele 
nasce dela e morre nela; é a fonte de seu ser e o reino que ela 
submete à sua vontade; é uma ganga material em que a alma se 
encontra presa, e é a realidade suprema; é a contingência e a ideia, 
a finidade e a totalidade; é o que se opõe ao Espírito e o próprio 
espírito. Ora aliada, ora inimiga, apresenta-se como o  caos 
tenebroso de que surge a vida, como essa vida e como o além para  
o qual tende: a mulher resume a natureza como Mãe, Esposa e  
Ideia. Essas figuras ora se confundem e ora se opõem, e cada uma 
delas tem dupla face. 

 
 

Entre os primitivos, o parto era cercado dos mais diversos tabus. A placenta, 

por exemplo, deveria ser queimada ou jogada ao mar, pois quem dela se 

apoderasse teria nas mãos o destino do recém-nascido; ela é sinal de sua 

dependência. Com sua destruição, o indivíduo poderia desprender-se do magma 

vivo e realizar sua autonomia. O nascimento é considerado uma impureza, e é a 

mãe a responsável por essa mácula. Algumas regiões rurais conservavam 

tradicionalmente a cerimônia de purificação às parturientes. 

O patriarcado conservou muitos costumes das sociedades primitivas, a mulher 

continuou sendo cercada de tabus e purificada com ritos. Toda a magia feminina foi 

transferida e delimitada dentro da sociedade patriarcal, e o culto à sua beleza 

permaneceu, exigindo-se, desta forma, que seu corpo oferecesse as qualidades que 

são próprias de um objeto. Os costumes, a que são submetidas, representam, na 

maioria das vezes, uma forma de dissociá-la da sua transcendência. Para Perrot 

(2005, p. 447): 

 
O corpo está no centro de toda relação de poder. Mas o corpo da 
mulher é o centro, de maneira imediata e específica. Sua aparência, 
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sua beleza, suas formas, suas roupas, seus gestos, sua maneira de 
andar, de olhar, de falar e de rir (provocante o riso não cai bem às 
mulheres, prefere-se que elas fiquem com as lágrimas) são o objeto 
de uma eterna suspeita. Suspeita que visa seu sexo, vulcão  da 
terra. Enclausurá-las seria a melhor solução: em um espaço fechado 
e controlado, ou no mínimo sob um véu que mascara sua chama 
incendiária. 

 

 
A diferença entre homens e mulheres é defendida por outra corrente do 

feminismo, que sustenta que a diferença sexual, como foi vista pela tradição, é um 

produto inevitável da individuação. Segundo essa, o individualismo abstrato não 

apenas reprime a diferença sexual como também enfatiza a opressão da mulher, 

pois considera a masculinidade como a única norma. Essa corrente busca 

estabelecer a diferença como base para a representação de uma subjetividade 

feminina autônoma, rompendo desta forma com o processo que objetifica as 

mulheres, tornando-as sujeitos individuais masculinos. 

O feminino é aqui caracterizado por sua resistência ao uno, simbolizado pelo 

fálico, e, para essa posição diferencialista, existem dois sexos. O apagamento da 

diferença deve possibilitar um mundo comum, plural, constituído pelas contribuições 

das duas formas sexuadas da humanidade. 

Para Irigaray (2009), a sexualidade feminina sempre foi pensada a partir de 

parâmetros masculinos. Nesta concepção, a oposição atividade clitoridiana 

‗viril‘/passividade vaginal ‗feminina‘, sugerida por Freud e outros psicanalistas como 

etapas do tornar-se mulher, parecem motivadas pela prática da sexualidade 

masculina. Freud considera, para ambos os sexos, só uma genital, a do masculino, 

capaz de desempenhar um papel. Existe, portanto, não um primado genital, mas um 

primado do falo. Assim, Simone de Beauvoir e Irigaray divergem acerca da 

representação da mulher diante do sexo masculino. Para Butler (2008, p.33), 

 
Beauvoir e Irigaray diferem claramente sobre as estruturas 
fundamentais que reproduzem a assimetria de gênero; Beauvoir volta- 
se para a reciprocidade malograda de uma dialética assimétrica, ao 
passo que Irigaray sugere ser a própria dialética a elaboração 
monológica de uma significante masculinista. 

 

A psicanálise, como mais um dos códigos elaborados pelo homem, não 

considerava, na relação sexual, o prazer da mulher, uma vez que seu destino estava 

fadado à carência, à atrofia do sexo e à inveja do pênis; somente este sexo era 
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conhecido como o único. Toda e qualquer relação que a mulher busca estabelecer 

com os homens - como o pai, o marido ou o filho -, estaria pautada nesse desejo de 

apropriar-se desse sexo valioso. Para o imaginário sexual do Ocidente, a mulher é 

considerada um suporte com a função de manter as necessidades do homem, e 

seus desejos são sempre adiados, pois seu corpo funciona com um fim de 

proporcionar um desejo que não é seu, o que lhe permite ser deixada nesse estado 

de dependência do homem. Freud considera que, no que diz respeito à vida sexual 

da menina, as informações apresentam-se tão remotas, tão esquecidas pelos anos, 

que, para acessá-las, ter-se-ia que buscá-las na profundidade da terra, para, então, 

daí recobrar os traços da civilização mais arcaicos, capazes de oferecer alguma 

ideia do que seria a sexualidade da mulher (FREUD apud LUCIANO ELIA, 1995). 

O corpo feminino na cultura ocidental é suprimido e encerrado num discurso, 

em que a própria mulher não se reconhece, pois é pautado numa perspectiva 

masculina, e a própria ideia de feminino é imputada a ela. Para Mary Del Priore, em 

A mulher na história do Brasil (1989, p. 16) ―o discurso sobre o uso dos corpos 

femininos e seus prazeres, imposto de cima para baixo, sobretudo a partir do século 

XVII, se expressa através de uma apologia que lisonjeia a mulher para melhor 

submetê-la‖. O discurso, no entanto, pouco condiz com o seu desejo de 

representação corporal, e, ao ser excluída de seu próprio imaginário, acaba por se 

experimentar, fragmentariamente, somente nas margens pouco estruturadas de uma 

ideologia dominante. 

A psicanálise freudiana, ao considerar o sexo masculino como o único, vê o 

clitóris como um pênis mutilado, um pênis que não se desenvolveu, daí a afirmação 

de que o corpo feminino é debilitado, frágil, pois lhe faltou a devida maturação para 

que ele se tornasse perfeito. O complexo de castração coloca a menina a apreciar o 

seu clitóris como um órgão fálico, mas, ao ver o pênis, do irmão, por exemplo, esta 

se vê incapaz de comparar seu ―órgão‖ ao órgão sexual do menino. Ao compreender 

esse prejuízo anatômico, a menina deve aceitar a castração, não como uma ameaça 

a uma possível perda, mas como um fato já consumado; desta forma, reconhece 

que, em comparação ao pênis, ela não tem sexo. 

A submissão da mulher ao homem, para Freud, advém da inveja do pênis e 

do complexo de Édipo. E a esperança da menina de que seu pequeno pênis venha a 

se desenvolver e tornar-se um órgão sexual completo faz com que dirija seus 

desejos ao seu pai, para assim obter dele o que não tem. Tais frustrações reiteradas 
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lhe proporcionarão, muito mais tarde, de maneira incompleta, o afastamento do 

genitor, e a formação do superego feminino ocorrerá de forma comprometida, 

acarretando a sua dependência infantil e a incapacidade da participação dos 

interesses sociais e culturais. Sua falta de autonomia é explicada pela inveja do 

pênis e o medo de perder o pai ou seu substituto, no caso, o marido. Algumas 

feministas francesas afirmam, no entanto, que o conceito freudiano de pênis, ou falo, 

não passa de um conceito simbólico, e não uma realidade biológica. 

A psicanálise constituiu um discurso que estruturou a organização da 

sociedade, confirmando a masculinidade e ratificando os espaços público e privado. 

O culto à domesticidade da mulher justificava-se a partir do complexo de Édipo, no 

qual a figura do pai era superior e transcendental. Para Oliveira (2004, p.77), 

 

A psicanálise forneceu conceitos, categorias de classificação e todo 
um linguajar com ares de cientificidade que foram utilizados para 
reverberar preconceitos culturais empacotados numa rede de 
enunciados que exalam sofisticação, sutileza acadêmica e rigor 
analítico. 

 
 

A psicanálise freudiana, ainda que tenha sido reconhecida por sua 

contribuição, foi duramente criticada pela teoria feminista, ao violar a ordem do 

discurso filosófico; permanece, entretanto, sujeita ao mesmo no que diz respeito à 

definição da diferença dos sexos (Cf. IRIGARAY, 2009). Assim, a Segunda Onda 

propõe desfazer esse modelo de representação que corresponda a parâmetros 

exclusivamente masculinistas, sem apenas inverter esse parâmetro, como o fizeram 

as da Primeira Onda; antes, partindo de uma margem, que não se coaduna com tal 

modelo, pois, como afirma Irigaray, todas as declarações que descreveram a 

sexualidade feminina ignoraram o fato de que o sexo feminino bem poderia ter 

também uma ‗especificidade‘ (idem, p.52). 

Para a teoria da diferença sexual empreendida por esta teórica, as mulheres 

nunca poderão ser compreendidas a partir do modelo do sujeito nos sistemas 

convencionais da cultura ocidental, pois, se necessitam buscar uma representação, 

é porque permanecem no irrepresentável. Enquanto diferença, a mulher não pode 

ser compreendida como simples negação ou como o ―Outro‖ do sujeito masculino. 

Não sendo nem o sujeito nem o outro, resta-lhe apenas a condição de uma  

diferença da oposição binária, uma negociação na elaboração monológica do 

masculino. A metafísica ocidental restringiu a mulher num discurso que desconhece 
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tal especificidade. Ela só se realiza como exterior à norma falocêntrica, não se 

constituindo nunca como uma unidade, visto que essa identidade pertence ao 

homem, que enxerga a mulher sempre como um complemento, nunca como um 

sujeito. 

Pensar a masculinidade, esse ideal construído a partir de uma organização 

estruturada hierarquicamente, é também pensar no outro, pois esse símbolo de 

destaque só é possível na medida em que se elege o seu contrário. Desta forma é 

que se garantiu a ideia de presença representada pelo homem, e a falta estaria 

representada pela mulher. Oliveira (2004, p.71) afiança que ―para que o masculino 

fosse valorizado, seria necessária uma operação inversa em que o feminino fosse, 

explicitamente ou não, posto, em segundo plano, visto como algo menor, inferior, 

subalterno‖. 

A estrutura que coloca o homem no centro e a mulher na margem advém de 

um modelo que sempre esteve reduzido a um discurso de manutenção do centro e 

que estaria refletido num ponto de presença, numa origem fixa, cabendo a esse 

centro harmonizar a estrutura. Segundo Derrida (1995, p.230), ―é certo que o centro 

de uma estrutura, orientando e organizando a coerência do sistema, permite o jogo 

dos elementos no interior da forma total. E ainda hoje uma estrutura privada de 

centro representa o próprio impensável‖. 

A mobilidade desse centro, no entanto, é questionada pelo próprio Derrida, ao 

afirmar que o ―centro não é centro‖, visto que sempre se pensou no centro como 

único, constituído numa estrutura, comandando a estrutura e, portanto, escapando à 

estruturalidade. Assim, para um pensamento clássico da estrutura, o centro  

possuiria essa possibilidade de estar na estrutura e fora da estrutura. 

Reconhecer essa mobilidade do centro estaria relacionado a uma forma de 

reestruturar   o   discurso   da   representação   do   ‗feminino‘.   Tal   empreendimento 

constitui-se numa tarefa árdua, pois pauta-se na ideia de abalar uma linguagem 

estruturada no universo masculino e a partir dele. Romper com essa estrutura requer 

uma reorganização dos códigos fossilizados que garantiram a permanência desse 

discurso. A teoria feminista propõe um novo olhar sobre a representação do corpo 

feminino ao apontar um novo caminho, um espaço digno do desejo da mulher, em 

que ela de fato se reconhece. Irigaray (2009) entende que o trabalho da linguagem 

para   sedimentar   esse   ―lugar‖   do   feminino   é   fundamental,   pois   ele   poderia 

desestabilizar toda manipulação do discurso encerrado. Sua função consistiria em 
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desenraizar o falocentrismo, o falocratismo, para restituir o masculino à sua 

linguagem, possibilitando desta forma uma linguagem distinta e desestruturando a 

ideia de ‗todo‘ que compõe o masculino. A linguagem, representada a partir da 

metafísica ocidental, corrobora o discurso de inferioridade da mulher, pois esta não 

tem acesso a uma linguagem destituída do sistema de representação masculino. A 

mulher está circunscrita numa teia de dominação masculina, (des) amparada por 

códigos expressamente determinados. Romper com esse modelo de representação 

feminina seria necessariamente questionar essa linguagem que a oprime. 

Tal opressão que legitima exclusão da mulher foi discutida entre as feministas 

francesas da primeira onda, validada, sobretudo, através da política, na qual 

buscavam sua representação; na Segunda Onda, as feministas discutem sua 

exclusão através da sexualidade. Política e sexualidade, portanto, são elementos 

que fundamentam a exclusão. Sobre isso, Foucault (1998, p.09-10) considera 

 
Em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os 
buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as 
da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento 
transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a 
política se pacifica, fosse um dos lugares, onde elas exercem, de 
modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. 

 
 

A sexualidade da mulher é reconhecida pela psicanálise a partir de um discurso 

tributário de modelos concebido pelos homens. Tal discurso, reconhecendo apenas o 

sexo masculino, impõe em seu modelo fálico estruturas que menosprezam a 

manifestação do gozo feminino. Irigaray (2009), ao discutir a sexualidade feminina, 

questiona o silêncio em torno desse elemento relevante para a constituição da 

sexualidade da mulher e critica a exigência de se eleger entre o gozo clitoridiano e o 

gozo vaginal, pois partindo da premissa de o clitóris ser um pênis mutilado, a 

escolha pelo gozo clitoridiano estaria relacionada à ‗virilidade‘, característica 

masculina, ao passo que o gozo vaginal estaria mais de acordo ao feminino. No 

entanto, tal problemática não é suficiente para dar conta da sexualidade da mulher, 

pois as zonas erógenas genitais são diversas. 

Tal diversidade, no entanto, não foi suficiente para que a mulher pudesse 

estabelecer, através da sua sexualidade, o seu desejo, posto que a dominação 

masculina encarregou-se de organizar seu gozo, determinando a partir de sua 

construção sobre a sexualidade feminina como a mulher deveria ‗gozar‘, de forma a 



31 
 

 
 
 

manter definido os papéis e os espaços masculino/feminino. Esta definição de 

papéis baseia-se, sobretudo, no discurso da verdade, já discutida por Foucault 

(1998), ao afirmar que a verdade depende de quem controla o discurso. Concluímos, 

desta forma, que ‗determinadas verdades‘, apoiando-se em suportes institucionais, 

como a psicanálise, por exemplo, advêm de um discurso concebido a partir de um 

controle masculino. Assim, alguns discursos estão arraigados de forma a fazer 

perdurar determinadas verdades. 

 
1.3. O feminismo no Brasil 

 
O discurso misógino, produzido pelo patriarcado, foi combatido pelo 

feminismo em todo o mundo. No Brasil, as mobilizações em torno das lutas do 

movimento surgiram precisamente no final do século XIX e início do século XX, 

caracterizado pela dupla perspectiva dentro do próprio movimento, como afirma 

Verônica Ferreira (1996, p.154), em seu artigo ―Entre emancipadas e quimeras - 

Imagens do feminismo no Brasil‖: 

No primeiro período, compreendido entre a década final do século XIX 
e as primeiras décadas do século XX, houve a emergência de dois 
tipos de feminismo: um feminismo liberal, professado por mulheres das 
elites cafeeiras e das camadas médias, cujas principais bandeiras de 
luta foram o direito à participação social e o direito ao voto, e um outro 
tipo de feminismo, surgido no interior do movimento anarquista, que 
justamente por repudiar o sufrágio, abriu espaço para um leque de 
questões inusitadas para a época, questionando vários aspectos da 
relação homem/mulher. 

 

 
A partir da década de 30, depois da obtenção do direito ao voto e a repressão 

do movimento anarquista, houve um arrefecimento desses dois feminismos, dando 

início a um longo período de ausência do movimento no país, ressurgindo apenas na 

década de 70, num momento caracterizado pelas revoltas estudantis, movimentos 

contraculturais e, sobretudo, a efervescência cultural de 1968, que deram origem a 

um novo tipo de comportamento afetivo e sexual, acesso às terapias psicológicas e 

da psicanálise, à pílula anticoncepcional, fatores que marcaram bastante a época. O 

movimento, neste contexto, estava vinculado à história da classe trabalhadora, à 

força de trabalho na indústria, pois o processo de modernização possibilitou uma 

maior incorporação das mulheres no mercado de trabalho. Outro dado que não deve 

ser esquecido é a inserção da mulher nas lutas armadas. Cintia Sarti (2004, p. 3) 
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assevera que: ―A presença das mulheres na luta armada implicava não apenas se 

insurgir contra a ordem política vigente, mas representou uma profunda  

transgressão com o que era designado à época para a mulher‖. Lutar com armas 

representou, para a mulher, romper com uma estrutura que a colocou sempre como 

frágil. 

Maria Eunice Guedes (1995) vem nos dizer que o estudo de gênero no Brasil 

avançou quando a ONU decretou como a ―Década da Mulher‖ os anos de 1975 a 

1985, pois, coincidindo com a abertura do regime político brasileiro, permitiu o 

retorno de mulheres brasileiras exiladas políticas. As brasileiras que retornavam de 

outros países puderam trazer para os espaços acadêmicos e os movimentos sociais 

os avanços ocorridos na Europa sobre as conquistas das mulheres e os estudos de 

gênero. Para Sarti (1998, p. 75), ―a própria experiência de vida no exterior, com uma 

organização doméstica distinta dos tradicionais padrões patriarcais da sociedade 

brasileira, repercutiu decisivamente tanto em sua vida pessoal quanto em sua 

atuação política‖. Pitanguy (1991) completa afirmando que desse encontro foi 

fundado, neste mesmo ano, o Centro da Mulher brasileira, no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, considerado importante, por atuar enquanto organização 

especificamente feminista. 

Dois jornais feministas surgiram também nesse contexto de reflexão: Brasil- 

Mulher, criado em Londrina, e depois Nós-Mulheres, em São Paulo. O Brasil-mulher 

estava ligado ao Movimento Feminino pela Anistia; foi, portanto, publicado por ex- 

presas políticas. Liderado por Terezinha Zerbini, o movimento surgiu com o objetivo 

de mobilizar e articular lutas em defesa de presos políticos. O MFA, como ficou 

conhecido, foi o primeiro movimento oficial de questionamento da ditadura militar. O 

Nós-mulheres foi criado por um grupo de estudantes universitárias (em 1976) que já 

havia militado no movimento estudantil. Os dois jornais, a partir de 1978, tornaram- 

se conhecidos por divulgarem o movimento feminista brasileiro. Mas não foram 

apenas os jornais que veicularam através da escrita o movimento. Esse cenário 

acabou por propiciar o surgimento de uma literatura, que, motivada pelo contexto 

sociopolítico, buscou criticar o regime autoritário, questionando a relação entre a 

condição feminina e as estruturas patriarcais de poder. Sobre essa literatura,  

Cláudia Castanheira (1999, p. 21) afirma que: ―são obras que recuperam, de forma 

singular, a problemática do gênero em nossa cultura, questão que passa a ocupar, 
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mais diretamente, o centro das atenções após as reivindicações feministas dos anos 

60‖. 

O questionamento ao patriarcado, empreendido pela literatura, intitulada  

como literatura de autoria feminina, busca investigar a origem do cânone. Nelly 

Novaes Coelho (1999, p.10) completa essa afirmação, declarando que a literatura de 

autoria feminina 

 
empenha-se em detectar os pressupostos ideológicos que estiveram 
na origem da formação dos cânones e, consequentemente, não só 
redescobrir obras, autores e manifestações culturais esquecidas no 
tempo, devido à pressão da cultura dominante, mas também 
compreender as razões profundas do atual desafio ao cânone, 

assumido abertamente pelas mulheres e que percorre de mil maneiras 
a literatura e arte por ela criadas. 

 
 

Acreditamos que a declaração de uma lei quase sempre está atrelada ao seu 

histórico, de como eram as coisas antes de sua difusão, de como surgiu e tornou-se 

necessária, justificando, dessa forma, sua existência e contribuindo para a 

constituição de narrativas com relatos únicos, representando um passado remoto e 

revelando-se como algo inevitável para a história. E, desta forma, a opressão e o 

domínio do patriarcado justificaram sua existência, pois foi sedimentada sobre 

discursos entendidos como verdade: a biologia, a religião e a filosofia. A literatura 

canônica, ou a literatura escrita por homens, fizeram perpetuar discursos de um  

ideal de mulher atrelado às imposições do patriarcado, pois, circunscrito à metafísica 

ocidental, o cânone instituiu ‗verdades‘ que constituíram a formação da sociedade. 

Sobre os textos femininos, ou textos escrito por mulheres, Cixous afirma que são 

textos que tratam da ‗diferença‘, estão orientados no sentido da diferença, lutam 

contra a lógica falocêntrica dominante, rompem as limitações da oposição binária e 

gozam com os prazeres de um tipo de escritura mais aberta (CIXOUS, apud TORIL 

MOI, 2006, p.118). 

No Brasil, algumas vozes ‗dissonantes‘ produziram, a partir dessa nova 

perspectiva literária, uma concepção do comportamento feminino, constituindo, a 

partir de sua escrita, autonomia e a possibilidade de inserção na História, produzindo 

uma nova consciência não apenas em relação a si, mas no desafio de inscrever-se 

enquanto sujeito numa sociedade regida pela norma falocêntrica, questionando e 

lutando pela autorrepresentação. 
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Pretendemos mostrar o quanto a escrita de Sônia Coutinho, escritora baiana, 

ancorada nesse contexto do feminismo no Brasil, buscou redimensionar o 

comportamento feminino, contribuindo aos estudos de gênero, no sentido de 

questionar os espaços masculino e feminino, delineando personagens que 

protagonizam conquistas que perpassam por questões relacionadas, sobretudo, ao 

seu corpo, expressando novas experiências, singulares para a mulher. 

Os estudos de gênero, no Brasil, são caracterizados, segundo Guedes6, por 

três momentos distintos. Segundo a autora, no primeiro momento, compreendido 

entre os anos 80 a 85, havia uma priorização em visibilizar o feminino enquanto 

elemento qualitativo e constitutivo da população e das instituições brasileiras. 

Algumas temáticas, tanto na Academia, quanto nos movimentos sociais, eram 

trazidas levando em conta a importância das mulheres em partidos e sindicatos,  

bem como movimentos de bairros e instituições em geral. O slogan deste período 

poderia estar relacionado à representação política da Mulher. Na literatura, Laura da 

Silveira Paula (1999) aponta que foram poucas as produções anteriores a esse 

momento e afirma que a literatura de ótica feminina, com características de sua 

reconstrução identitária se tornou mais significativa a partir dessa época (décadas  

de 70 e 80). Além de Sônia Coutinho, gostaríamos de citar algumas escritoras que 

devem ser lembradas, pois trouxeram contribuições significativas para a escrita 

feminina ao instituírem uma nova lógica do feminino: Gilka Machado, Ligia Fagundes 

Telles, Helena Parente Cunha, Lya Luft, Hilda Hilst, Nélida Piñon, Lygia Bojunga 

Nunes, Marina Colassanti, Clarice Lispector, dentre tantas outras que buscaram 

ressignificar os papéis que foram imputados às mulheres. 

No segundo momento, compreendido entre os anos 85 a 88, era necessário 

mais do que apenas visibilizar a mulher, era relevante a compreensão do Sujeito 

Mulher, a identidade feminina, desvendando, por assim dizer, as relações do 

cotidiano. ―Não havia, neste momento, tanta preocupação com os interlocutores, a 

ideia era soltar as ideias no ar‖ (idem, p.07) O slogan ―o cotidiano é político‖ desvela 

um período em que havia dois lados no próprio movimento, de um lado resistência 

social e acadêmica a estas ideias e, por outro, as mulheres buscavam entender a 

especificidade que abarcavam o ser-mulher. Nesse contexto é que a escrita de 

Sônia Coutinho manifesta e faz ecoar a voz feminina, que por muito tempo foi 

 
6 Gênero o que é isso (1995). 
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mantida em silêncio. O último verão de Copacapana, livro de contos, publicado em 

1985, revela personagens que desafiam as estruturas de poder, revelando conflitos 

que vão além da maternidade e do casamento, instituições de confinamento da 

mulher, pois traz criticas acirradas sobre o ideal de ‗feminino‘. 

O feminismo, após um período sem mobilizações, acaba ressurgindo num 

contexto em que os movimentos estudantis, contraculturais nos anos de 1960, 

fizeram emergir um espírito de revolução nos costumes. A partir desse contexto é 

que o movimento ressurge com a bandeira de que o ―pessoal é político‖, um slogan 

que propunha, além da luta mobilizadora, também um questionamento no próprio 

conceito do político. Ana Alice Costa (2009) afirma que o slogan visou romper os 

limites do conceito de político, até então identificado pela teoria política com  o 

âmbito da esfera pública e das próprias relações sociais, ou seja, no campo da 

política que é compreendida como o uso limitado do poder social. Afirmando que o 

pessoal é político, o feminismo trouxe para o espaço da discussão política questões 

que até então eram consideradas como específicas do espaço privado, dissolvendo 

a dicotomia público/privado. Ana Alice Costa (2009, p. 53) afirma: 

 
Para o pensamento liberal, o conceito de público diz respeito ao 
Estado e às suas instituições, à economia e a tudo mais identificado 
com o político. Já o privado se relaciona com a vida doméstica, familiar 
e sexual, identificado com o pessoal, alheio à política. 

 
 

O slogan foi muito útil às mulheres, pois puderem tratar de questões pessoais 

no âmbito político, como a opressão, vivenciada em seus lares, de maneira restrita 

ao espaço privado, de maneira isolada. Ao trazer para o debate questões novas, o 

feminismo redimensionou a postura do movimento que necessitou criar novas 

práticas, novos conceitos. Considerado como um feminismo de resistência, a 

segunda onda do feminismo na América Latina, segundo Ana Alice Costa (2009), 

nasceu na década de 70 num momento em que o autoritarismo e a repressão dos 

regimes militares dominantes eram vigentes. O ressurgimento do movimento, 

portanto, foi consequência da resistência das mulheres a esses regimes de 

opressão, influenciado pelo movimento em todo o mundo. 

O feminismo no Brasil foi bastante influenciado pelas experiências europeias 

e norteamericanas, mas o que de fato impulsionou o movimento foi a contestação à 

ordem política instaurada no país a partir do golpe militar de 1964. Nesses primeiros 
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anos, o feminismo acompanhou a luta pela democratização do país. Vale ressaltar 

que o que de fato mobilizou a mulher não foi a luta por conquistas próprias do 

feminismo, mas a militância junto às organizações de esquerda que a colocou nas 

ruas para protestar e lutar a favor da democracia. A igualdade era defendida entre 

homens e mulheres nos movimentos de esquerda, entretanto, esse foi um discurso 

que, na prática, se contradizia, pois poucas mulheres se destacavam por ocuparem 

lideranças nas organizações de esquerda, além de não ser um tema de discussão 

teórica ou política. Somente após a reorganização da esquerda brasileira, no final da 

década de 70, é que a questão da mulher foi trazida ao debate7. 

A partir de década de 70, em seu final, mais precisamente, é que o 

movimento desenvolveu-se consideravelmente e irradiou seus preceitos com a 

criação de novos núcleos em outros estados da federação, com abordagens 

específicas de cada lugar. As tarefas empreendidas pelos grupos desvelavam o 

desejo do movimento em motivar as mulheres a discutirem temas importantes nos 

espaços públicos, atividades como a publicação de folhetos sobre sexualidade, 

direitos da mulher, saúde, violência doméstica, teatro, cinema, enfim, assuntos que 

eram pertinentes de serem tratados naquele momento. Uma característica que 

também singulariza o feminismo está relacionada aos movimentos sociais no Brasil 

e à sua relação com o Estado. Segundo Sarti (2001, p. 40), ―Os movimentos sociais 

urbanos organizaram-se em bases locais, enraizando-se na experiência cotidiana 

dos moradores das periferias pobres, dirigindo suas demandas ao Estado como 

promotor de bem-estar social‖. Os clubes de mães e os Grupos de Mulheres 

Trabalhadoras, completa Paola Capellin Giulani (2001), surgem como uma espécie 

de instrumentos de protesto contra a precariedade dos serviços públicos. Abaixo- 

assinados, manifestações e organização de encontros municipais, estaduais e 

nacionais surgem de debates, que visam articular mulheres-saúde-cidadania. 

Esses movimentos de esquerda, ainda que timidamente, retiraram a mulher 

do espaço doméstico, fazendo-a emergir no espaço político, possibilitando-a 

participar ativamente das mobilizações de resistência à ditadura. O movimento 

feminista brasileiro, embora tenha sido influenciado pelo feminismo europeu e 

norteamericano, possuía a especificidade de surgir no interior de lutas por reformas 

 
7 

Ana Maria Colling traz diversas informações a partir de entrevista que realizou com mulheres que 
militaram na ditadura, em seu livro A resistência da Mulher à ditadura militar no Brasil (1997), 
resultado de sua dissertação de mestrado. 
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sociais, e os direitos da mulher, portanto, era mais uma das causas pelas quais 

lutavam. Conhecido como ―movimento de mulheres‖, o feminismo no Brasil contou 

ainda com alianças com a Igreja Católica e grupos de esquerda, que também se 

colocaram contra o regime da ditadura militar. Paola Cappelin Giulani (2001) 

argumenta que no campo político, sobretudo na primeira metade dos anos 80, a 

mobilização em favor de melhorar as condições de vida funcionou como uma 

alavanca nos diferentes setores sociais em prol da redemocratização da sociedade 

brasileira. Esse objetivo foi capaz de arregimentar e motivar setores que agiam 

separadamente. Desta forma é que o movimento feminista uniu-se a algumas 

organizações sindicais, grupos de mulheres trabalhadoras, partidos e instituições de 

administração do próprio Estado. Essas manifestações conseguiram aos poucos 

abalar a estrutura de manutenção da mulher no espaço doméstico e inseri-la, 

gradativamente, em espaços públicos, como o trabalho, partidos políticos, 

organizações sindicais, associações e comitês. 

Os anos de 1980 e 1981 assistiram à expansão de diversos grupos formados 

em todo o Brasil, refletindo a força que o movimento foi adquirindo. Neste momento, 

outro jornal também surge para ampliar e manifestar as ideias feministas, o Mulherio 

em São Paulo. Esse Estado inclusive abrigou outros manifestos, como O Movimento 

de Mulheres no Brasil, um documento elaborado pela Associação de Mulheres no 

Brasil, uma organização paulista, que, em 1979, defendia a autonomia do 

movimento feminista. O avanço do movimento, no entanto, trouxe visibilidade às 

mulheres, enquanto eleitorado, tornando-as, por assim dizer, um alvo para os 

candidatos dos partidos políticos. Ana Alice Costa (2009) afirma que os candidatos, 

nesse contexto, passaram a incorporar as demandas das mulheres aos seus 

programas e plataformas eleitorais e criaram Departamentos Femininos dentro de 

suas estruturas partidárias. O principal partido da direita, PDS, acabou também 

criando o Comitê feminino. Percebe-se, portanto, que a concessão dos partidos 

políticos para uma representatividade política às mulheres foi facilitada quando estas 

puderam, em troca, participar da manutenção do poder que, ironicamente, a 

marginalizavam. 

Vale salientar que todas essas conquistas, no âmbito das lutas, não foram 

simples de serem realizadas, pois a mulher ainda era estigmatizada, sobretudo 

quando era associada ao feminismo. 
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1.3.1. O corpo feminino no Brasil 
 

A trajetória do corpo feminino no Brasil acompanhou de forma precisa o 

processo de subjugação vivenciado por feministas de todo o mundo, pois foi 

igualmente concebido pelo discurso das instituições. Diversos documentos, 

produzidos no Brasil colônia, ditavam a melhor maneira de comportarem-se as 

mulheres. Mary Del Priore (1989, p.16) assegura que ―uma abundante produção de 

panegíricos encobria o pretexto de melhor domesticar a mulher dentro do 

casamento, e para tal fim se fazia necessário eleger um modelo feminino de corpo 

obediente e recatado, e carnes tristes‖. 

O corpo deveria circunscrever-se aos modelos previamente concebidos. 

Diogo de Paiva Andrade, português, autor do século XVII, como nos mostra Del 

Priore, escreveu em seu livro, Casamento perfeito, que a mulher não deveria ver 

nem ser vista, sobretudo quando estivesse muito enfeitada, visto que tais situações 

poderiam provocar desonestidade. Andrade representava a Igreja, que, como 

instituição patriarcal, buscava o controle da mulher através do discurso normatizador 

dos corpos, e o fazia, sobretudo, através da confissão. Os manuais de confissão da 

Igreja produziam um saber sobre a sexualidade feminina, a fim de deter o poder 

sobre os mais ínfimos detalhes. Foucault (1997 p. 66) assevera que a confissão foi 

uma das estratégias mais eficazes de controle sobre a sexualidade: ―a verdade cura 

quando dita a tempo, quando dita a quem é devido e por quem é, ao mesmo tempo, 

seu detentor e responsável‖. 

O sistema normativo, no entanto, não contemplava todas as mulheres, como 

podemos verificar principalmente no início do Brasil Colônia, quando situações, 

ainda mais severas contra o corpo feminino, foram registradas. A exploração sexual 

das mulheres é um dado que vem marcar fortemente a relação que Portugal 

estabeleceu com o Brasil. Rocha-Coutinho (1994, p.66) informa que 

 
No início da colonização, a família – baseada em uma união 
legalizada – era praticamente inexistente no Brasil. Isso se deveu ao 
fato de que os portugueses, na sua maioria, não se transferiam para 
a nova terra com a intenção de se estabelecer definitivamente. 
Desta forma, suas mulheres geralmente permaneciam em Portugal  
e eles mantinham aqui relações irregulares com índias e escravas. 

 
 

As índias eram o alvo preferido dos portugueses, que desfrutavam os seus 
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corpos. Gilberto Freire (1998), em Casa-grande & senzala, aponta o interesse 

desmedido dos europeus pelas nativas brasileiras, ou melhor, pelos seus corpos. A 

figura da moura encantada foi idealizada pelos portugueses, ‗tipo delicioso de 

mulher morena e de olhos pretos, envolta em um misticismo sexual – sempre de 

encarnado, sempre penteando os cabelos ou banhando-se no rio‘ (idem, 1995, p. 

09). Essa idealização foi concretizada através das índias nuas e de cabelos  soltos 

no Brasil. Freire completa: ―que estas tinham também os olhos e os cabelos pretos, 

o corpo pardo pintado de vermelho, e, tanto quanto as nereidas mouriscas eram 

doidas por um banho de rio‖ (idem, p. 09). 

O corpo da índia, exuberante e idealizado, é um tema do Indianismo, vertente 

mais expressiva e mais nacionalista do Romantismo no Brasil8. É desvelado por 

José de Alencar, em Iracema, um romance de fundação que narra sobre a jovem 

índia dos lábios de mel com os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais 

longos que a palmeira. O corpo de Iracema é simbolizado como a terra virgem 

dominada pelos europeus, um corpo explorado e subjugado. A atitude dos europeus 

não é narrada como algo nefasto, ao contrário, algo natural, consequência do 

progresso humano, como o é a própria maternidade, pois, ao se apaixonar por 

Martim, guerreiro branco, Iracema engravida e dá à luz a uma criança, outro dado, 

também inevitável a um corpo feminino. É pela maternidade, segundo Beauvoir 

(1980), que a mulher realiza seu destino fisiológico; é a maternidade sua vocação 

natural, já que seu organismo se acha voltado para a perpetuação da espécie. 

Beauvoir, ao discutir a maternidade, não considera os costumes das índias 

brasileiras, mas como Iracema foi idealizada a partir dos moldes europeus, embora 

seja descrita como índia, os costumes esperados por ela são os mesmos para as 

mulheres brancas, daí que as marcas de poder, inscritas nos corpos, podem ser 

relacionadas também à protagonista. 

Quando não eram submetidas às leis da Igreja, eram exploradas 

sexualmente; logo, o adestramento da mulher foi um mecanismo utilizado com o 

objetivo de torná-las mantenedoras do processo de civilização, que, no caso do 

Brasil, servia ao processo de colonização. O discurso normativo médico9 foi também 

um instrumento utilizado para domesticar as mulheres. Tal discurso corroborava o 

 
8 
Eduardo Coutinho (2002). 

9 
Mary Del Priore, Ao sul do Corpo (1993): Condição feminina, maternidade e mentalidades do Brasil 

Colônia. 
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discurso religioso, pois afirmava, cientificamente, que o corpo feminino tinha uma 

função ‗natural‘ de procriação e, fora da maternidade, ela estaria perdida, pois a não 

reprodução a levaria à luxúria, à marginalidade. Essas questões são evidenciadas 

na escrita feminina. Sônia Coutinho ressemantiza esse corpo, ao ficcionalizá-lo a 

partir de uma busca incessante por sua autonomia. 

A escrita de Sônia Coutinho é influenciada pelo ambiente da contracultura e, 

sobretudo, pelos acontecimentos que marcaram a década de 60 na Bahia. Inclusive 

as práticas culturais internacionais repercutem na obra da escritora, que, atenta às 

transformações do momento, sinaliza em sua obra a efervescência cultural. Risério 

(1995, p.74) assinala que: 

 
Entre as décadas de 1950-1960, a Cidade da Bahia10, ancorada em 
práticas culturais tradicionais, achou-se de repente sob um forte influxo 
de informações internacionais. Parte substancial delas vinha das 
vanguardas estético-intelectuais europeias do período anterior à II 
Guerra Mundial, especialmente nas áreas de música, teatro, artes 
plásticas, arquitetura, dança e cinema. 

 
 

Houve na Bahia, entre as décadas de 50 e 60, um esforço muito grande por 

parte de alguns artistas e políticos em transformá-la num centro cultural, como nos 

mostra Risério (1995). A chegada na Bahia de Carybé e Pierre Verger é descrita pelo 

escritor como o resultado das obras de Jorge Amado, que impulsionaram a vinda 

dos artistas (artista plástico e fotógrafo respectivamente) para a cidade. A 

universidade assume também, nesse momento, um papel relevante no que  

concerne à aproximação da cidade aos acontecimentos culturais. A implantação do 

Museu de Arte Moderna vem marcar esse intercâmbio cultural experimentado pela 

cidade de Salvador, trazendo para a Bahia o traço estético-intelectual europeu e 

demarcando espaços cada vez mais plurais. Mas o intercâmbio está também 

associado ao fato de a Bahia ter abrigado diversas personalidades que, de certa 

forma, buscavam refúgio. Artistas e intelectuais em meio à diáspora, escapando da 

guilhotina hitlerista ou do totalitarismo europeu, traziam para o Brasil experiências 

que marcariam para sempre os movimentos culturais: 

 
A vanguarda perseguida na Alemanha encontrara abrigo, atenção, 
apoio e aplauso do outro lado do Atlântico, numa cidade tradicional e 

 
10 

O autor refere-se à Salvador, expressão utilizada por muitos escritores. 
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imponente, que fora o primeiro assentamento urbano relevante dos 
europeus no Novo Mundo e agora se via quase que parada no tempo, 
mas prestes a se envolver num movimento modernizante, cujo 
espectro se estenderia a Petrobrás aos Seminários de Música (IDEM, 
p. 85). 

 
 

A Bahia, como não poderia deixar de ser, influenciou sobremaneira os artistas 

e intelectuais europeus, que também se interessavam, dentre outras formas 

culturais, pelo candomblé, trazendo leituras estéticas e estudando partituras rítmicas 

do batuque candomblezeiro11 dos terreiros. Assim, algumas coreografias produzidas 

por dançarinos europeus iam surgindo com títulos como Águas de Oxalá e 

Candomblé12. Acreditamos que essa perspectiva mundial de emancipação da mulher 

incitou um novo olhar para a condição feminina na Bahia, pois permitiu oportunizar 

espaços de trabalho para a mulher, num momento em que sua causa precisava 

ganhar espaço de visibilidade. Vale ressaltar que esse avanço foi paulatino, pois as 

conquistas da mulher nesse momento caminhavam ainda a passos lentos. 

Todos esses acontecimentos incidiram de maneira contundente na escrita de 

Sônia Coutinho, pois em seus contos, como no romance que iremos analisar, esse 

contexto tem influência direta em sua narrativa. O corpo feminino é também 

discutido sob o viés desse ambiente de transformações, pois, como afirma Elaine 

Showalter (1993, p. 44), ―As maneiras pelas quais as mulheres conceptualizam seus 

corpos e suas funções sexuais e reprodutivas estão intrincadamente ligadas a seus 

ambientes culturais‖. Assim, a narrativa de Sônia Coutinho é sempre permeada por 

essa fusão de culturas e o corpo, enquanto construção discursiva, reflete essa 

conjuntura. 

O corpo nos textos de Sônia Coutinho parece nos dá a dimensão da situação 

da mulher na sociedade, seja através de sua liberação, seja pela maternidade. É 

imprescindível nas decisões que irão marcar sua narrativa, pois, enquanto forma 

simbólica, o corpo é inscrito pela cultura. As duas situações em que o corpo feminino 

parece merecer registro são discutidas na narrativa: a reprodução e a relação 

sexual, situações que determinam espaços de confinamento e liberação sexual. As 

representações sociais sobre o corpo feminino sexuado e reprodutor, como salienta 

 

11 
Antônio Risério, em Avant- garde na Bahia (1995), descreve a influência do candomblé nos 

trabalhos de artistas de outros países, como a dançarina Yanka Rudzka, que veio pela primeira vez à 
Bahia para fazer uma pesquisa folclória e apaixonou-se pelo lugar, retornando anos depois para 
dirigiar a Escola de Dança. 
12 

Peças coreografadas pela polonesa Yanka Rudzka. 
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Ana Paula Portella (2001), estão inseridos no processo que determina a esfera 

pública, como um espaço masculino, e a esfera privada, como um espaço feminino. 

Percebemos que a escrita de Sônia Coutinho, embora não desejemos aqui 

inseri-la no movimento feminista, pois como nos afiança Rosana Patricio (2004, 

p.176), ―Em sua narrativa, Sônia Coutinho não adota uma postura feminista strictu 

sensu, pois seus enredos não celebram de maneira unívoca as situações que 

representariam as conquistas da liberação da mulher‖; busca desconstruir essas 

representações, no sentido de abordar situações, em que o corpo feminino ganha 

novas perspectivas. 

Inserida num contexto de intensa agitação cultural e política que revolucionou 

alguns modelos ocidentais, a narrativa de Sônia Coutinho traz personagens 

passíveis de discussões sobre o corpo, pois estão atrelados à questões como 

sexualidade e reprodução, temas polêmicos para o momento, quando o feminismo 

no Brasil buscou problematizar uma ideia de autonomia individual, enquanto 

conquista das mulheres, emplacando o slogan “Nosso corpo nos pertence‖. Ana 

Paula Portella (2001, p.82) completa: ―Ao afirmar nosso corpo nos pertence, as 

feministas chamavam a atenção para o caráter de objeto do corpo feminino, 

entendido como a face mais visível da subjugação das mulheres‖. As décadas de 60 

e 70 registraram a expressão mulher-objeto, que foi difundida em oposição à ideia 

de mulher-sujeito. 

A palavra de ordem ―Nosso corpo nos pertence‖ foi e continua sendo um 

alerta para que a mulher possa redimensionar o corpo de maneira a recuperá-lo no 

sentido da existência humana. A literatura de autoria feminina, discutindo essas 

questões, através de uma fatura estética peculiar, demonstra a sua relevância social, 

pois torna visíveis aspectos das práticas sociais que são passíveis de discussões e 

que podem contribuir para a renovação de uma sociedade mais justa. 
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2. O CORPO NA LITERATURA DE AUTORIA FEMININA 

 
Devemos lutar para abrir e ampliar o campo linguístico das 
mulheres mais do que desejar limitá-los. Os buracos no 
discurso, os espaços vazios e as lacunas e os silêncios não 
são os espaços onde a consciência feminina se revela, mas as 
cortinas de um cárcere da língua. (Elaine Showalter) 

 
 
 

O romance Úrsula (1859), da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, 

inaugura um momento histórico na literatura de autoria feminina no Brasil. Com um 

estilo que se enquadrava nos padrões inseridos nos valores patriarcais, a ideia de 

docilidade e fragilidade, em sua escrita, constrói o universo feminino, colocando a 

mulher sem autonomia e à espera do herói. Em 1862, foi o nascimento de Júlia 

Lopes de Almeida, que se tornou conhecida por sua obra vasta e variada, pois sua 

produção foi além dos romances, também escreveu contos, crônicas e teatro. A 

escritora, embora tenha em muitas de suas obras reproduzido as convenções que 

sempre agrilhoaram a mulher, conseguiu sutilmente discutir sua discriminação. Em 

1934, com o romance A sucessora, da carioca Carolina Nabuco, a escrita feminina 

parece ampliar esse território que sempre pertenceu aos homens. Sobre o romance 

A sucessora, Elódia Xavier vem nos dizer que, embora a sua escrita apresente-se 

mais elaborada do ponto de vista psicológico, não consegue libertar-se dos valores 

vigentes, pois a protagonista consegue resolver seu conflito interior apenas quando 

descobre que está grávida. O determinismo biológico, neste momento, ainda 

permeia a escrita feminista. Mas é, a partir da década de 60, com a revolução dos 

costumes, que a literatura de autoria feminina busca discutir as relações de gênero, 

problematizando a condição feminina. 

Nelly Novaes Coelho (2002) descreve três momentos preponderantes na 

literatura de autoria feminina no Brasil e acreditamos merecer destaque, pois nos 

dão dimensão do cenário em que Sônia Coutinho produziu sua escrita. Seu primeiro 

livro foi escrito na década de 60; é, portanto, interessante perceber que nesse 

momento houve uma ruptura definitiva com os antigos valores e certezas. Nesse 

período, o caos propiciou a busca dos escritores por novos caminhos, cada qual à 

sua maneira. Com o surgimento da ―geração de 60‖, há uma reinvenção da condição 

humana e seu papel de fundadora de mundos. Esse é um momento em que a 
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mulher busca sua nova imagem e redescobre a si mesma, avaliando sua nova 

condição. ―Nessa linha de forças, a mulher busca sua nova imagem e seu novo lugar 

no mundo, através da manipulação consciente de sua palavra (todos os estilos são 

reinventados, recriados ou inventados)‖ (IDEM, p.18). O período que compreende os 

anos 60 e 70 é marcado, ainda segundo Nelly Novaes Coelho, pelo surgimento de 

um grupo de poetas, dramaturgas, ficcionistas e ensaístas com uma produção em 

harmonia com os novos tempos que se caracterizou pela acelerada mutação. 

A literatura de autoria feminina passa a abordar uma nova condição feminina, 

que tem como apanágio a mutação, a mulher em transição. Os anos de 1970/1980 

ficaram registrados em nossa memória pela ‗contracultura‘, um termo criado pela 

imprensa norteamericana, nos anos 60, para designar algumas manifestações 

culturais que surgiram nos Estados Unidos, alguns países da Europa e com menor 

impacto na América Latina. O termo está de acordo com ‗o fenômeno‘, pois uma de 

suas características era a postura que se assumia de oposição à cultura vigente, 

contrariando e questionando as instituições de poder. A contracultura abriu fendas 

no cenário das artes e da literatura. Instituída no desencanto que se produziu pós- 

60, em que a juventude negociava sua rebeldia com o ‗paz e amor‘, a literatura de 

autoria feminina, desvela este desencanto ao propagar a liberdade. 

 
Faz-se ouvir, na literatura feminina, uma voz de mulher desencantada, 
que conquista a liberdade, mas descobre que esta não foi ainda 
incorporada pelo sistema...o que lhe resta é não levar o mundo a sério, 
é a displicência, o desbunde, a blague, o deixar-se levar pela corrente, 
à margem da sociedade politicamente correta...surgem os rebeldes 
sem causa, as vozes marginais, (o estilo desenvolto que procura 
chocar) (IBDEM, p.18). 

 
Cada um desses períodos despontou escritoras que demonstraram em sua 

escrita uma sensibilidade com o contexto em que estavam inseridas. Muitas se 

sentiram presas às amarras da lógica falocêntrica e apenas reproduziam os modelos 

e comportamentos patriarcais. Conscientes, no entanto, do impacto produzido pela 

revolução cultural dos anos 60, algumas escritoras fizeram sentir em sua escrita a 

subversão aos valores e costumes, o modo de pensar e ver o mundo, considerando 

o gênero como construção discursiva, e não mais como um processo natural que 

justifica a condição biológica da divisão entre os sexos. A narrativa que 

objetivaremos analisar, consequência do movimento feminista da década de 60 e 
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70, demonstra o resultado de rupturas e questionamentos, problematizando, por 

assim dizer, a condição feminina ao questionar o patriarcado, essa forma de poder 

político que acreditamos funcionar como uma instituição que manipula e orquestra 

toda a estrutura que rege a sociedade. Assim, entendemos que a literatura de 

autoria feminina surge a partir de uma perspectiva, em que a mulher delineia uma 

identidade mais de acordo com os seus anseios, pois a impossibilidade de 

autonomia sobre sua história social e política a fez subverter uma ordem 

falocêntrica, compondo sua escrita como um cenário que possibilitará protagonizar 

sua própria história. 

Desejamos, portanto, analisar de que maneira a literatura representou o corpo 

feminino, ao mostrá-lo confinado à norma falocêntrica e de que maneira a escrita 

feminina redimensiona esse mesmo corpo ao intentar desconstruir o discurso do 

pensamento misógino da dualidade mente/corpo, buscando representá-lo como um 

local de inscrições sociais, políticas e culturais. Essa desconstrução já sugerida por 

Elizabeth Grosz (1994), ao criar os termos ―subjetividade corporificada‖ ou 

―corporalidade psíquica,‖ manifesta a ideia de que corpo e mente estão em contínua 

interação, que vem estruturar as narrativas que aqui serão analisadas, pois se a 

mente sempre representou o homem, e o corpo, a mulher, refletiremos como a 

escrita feminina busca minar esse limite, ao trazer uma mulher que transita por 

espaços masculinos historicamente delimitados. A linguagem, previamente, atada a 

uma estrutura logocêntrica, será o instrumento utilizado pela mulher para tecer sua 

própria autonomia, ao atribuir novos significados em sua produção escrita e  ao 

trazer questões que dizem respeito à condição feminina. 

Os aspectos estéticos serão analisados, partindo da ideia da literatura 

imbricada às questões inerentes à sociedade, proposta por Antônio Cândido e pelas 

teorias feministas ao sugerirem que a obra literária deve manter uma relação entre 

texto e contexto, formulando a influência que os eventos sociais exercem sobre a 

literatura. Desta forma, a grande ebulição política e cultural iniciada na década de 

sessenta influenciará sobremaneira a narrativa pós-modernista, que privilegia a 

polifonia de vozes, a consciência hiperbólica, a metanarratividade e o caráter 

paródico. Analisaremos, portanto, como a escrita de Sônia Coutinho contextualiza os 

conflitos que são próprios à condição feminina a partir de uma estética da 

autorreferência textual, da paródia e da ironia. Iniciaremos essa análise traçando um 

panorama da linguagem a partir da escrita do corpo, sugerida por Hélèn Cixous 
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como uma estratégia de escrita feminina. Buscaremos refletir como a diferença na 

escrita feminina, proposta pela teórica, encontra ressonância na escrita de Sônia 

Coutinho. Problematizar seu corpo, que sempre a representou, é um dos interesses 

dessa escrita, pois a mulher na sociedade brasileira, como sugere Mary Del Priore 

(1993), não teve possibilidade de representar o seu próprio corpo; por isso, esse 

território desconhecido, impenetrável e que por longo tempo foi mapeado, 

auscultado e decodificado pela imaginação masculina. 

Sônia Coutinho, em sua narrativa, destaca-se por abordar temas que estão 

sempre relacionados à situação da mulher. Pretendemos, a partir da análise da sua 

escrita, refletir a condição feminina, sua busca por uma identidade, a partir de 

personagens que buscam inserir-se nesse novo contexto mundial, ao reelaborar o 

discurso do seu corpo, e a partir dele inscrever-se na História. 

 
2.1. O Corpo da Escrita X A Escrita do Corpo 

 
 

O estruturalismo, pensamento que norteou a sociedade ocidental da primeira 

metade do século XX, esteve vinculado ao Curso de Linguística Geral, de Ferdinand 

de Saussure (1916), e reflete essa tendência em sua abordagem: o conceito de que 

a língua, como um sistema, detém elementos que estabelecem uma relação de 

oposição entre si. Tal empreendimento tornou-se um dos métodos mais recorrentes 

na análise da língua e da cultura. Saussure desenvolveu no Curso uma teoria mais 

geral de semiologia (estudo dos signos), argumentando que os sinais linguísticos 

eram compostos por duas partes: um significante e um significado. O significante 

seria o padrão sonoro da palavra, sua projeção mental, quando pensamos em algo e 

a falamos silenciosamente, ou sua realização física, que seria o próprio ato da fala. 

O significado, por sua vez, seria o conceito, ou o que aquela palavra queria dizer. 

Saussure, assim, inaugurava um novo método na teoria geral dos signos. Para ele,  

o signo para ser signo necessita da união de dois termos: significado e significante, 

pois o signo linguístico é produto da união arbitrária entre um conceito e uma 

imagem acústica. Esta junção não se trata de um som material agregado a uma 

coisa puramente física, mas instala-se a partir da elaboração psíquica de 

significância obtida (1995). Embora o Curso de lingüística geral seja atribuído a 

Saussure, Nascimento (2001) afirma que Ferdinand de Saussure jamais escreveu 

um livro chamado Curso de lingüística geral, que essa publicação se deve às poucas 
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anotações que sobraram do próprio Saussure. O texto mesmo foi redigido por dois 

antigos discípulos, Charles Bally e Albert Séchehaye. Esse fato, no entanto, não 

altera o alcance da análise proposta pelo que mais tarde seria conhecido como pós- 

estruturalismo. O signo durante longo tempo esteve representado pelo 

estruturalismo saussuriano, que, se baseando na oposição significante/significado, 

hierarquizou os seus elementos: Língua e escritura são dois sistemas distintos de 

signos; a única razão de ser do segundo é representar o primeiro (DERRIDA, 2006). 

A escritura, no estruturalismo, vista como fonética, é o fora, a representação 

exterior da linguagem e do pensamento-som, devendo necessariamente operar a 

partir de unidades de significação já constituídas e em cuja formação não se tomou 

parte. Este aspecto do estruturalismo é tributário do pensamento de Platão, que, no 

Fedro, afirmava que o mal da escritura vem do fora, coadunando com a tradição 

ocidental que rege o princípio de sua prática nas relações entre a fala e a escritura. 

Derrida (2006) afirma que, ao propor como tema ―a representação da língua pela 

escritura‖, Saussure (1916) começa, assim, por colocar que a escritura é ―por si, 

estranha ao sistema interno‖ da língua e que a escritura, a letra, a inscrição sensível, 

sempre foram consideradas pela tradição ocidental como o corpo e a matéria 

exteriores ao espírito, ao sopro, ao verbo e ao logos. E o problema relativo à alma e 

ao corpo, sem dúvida alguma, tem reflexos na concepção de que a voz encerra a 

verdade, enquanto a sua reprodução, através da escrita, a imperfeição, o erro, a 

doxa. 

A exterioridade do significante organizou toda a estrutura do pensamento 

ocidental, constituindo uma semiologia. Derrida, ao empreender questionamentos 

acerca do estruturalismo, acaba por inaugurar uma nova perspectiva 

desconstrucionista, o pós-estruturalismo, que, como afirma Santiago (1973), se 

identifica com o desejo de questionar três (pre) conceitos básicos sobre os quais se 

fundou a construção da metafísica ocidental: o fonocentrismo, o logocentrismo e o 

etnocentrismo, os três considerados os elementos que estruturaram o pensamento 

ocidental. 

Derrida estabelece um jogo na linguagem, que seria a escritura, em oposição 

ao pensamento de Platão, que, no Fedro, condenava a escritura como jogo. Este 

jogo  foi  pensado  exatamente  como  a  ausência  do  significado  transcendental. 

―Poderíamos  denominar  jogo  a  ausência  do  significado  transcendental  como 
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ilimitação do jogo, isto é, como abalamento da onto-teologia e da metafísica da 

presença‖ (DERRIDA, 2006, p.61). 

A representação derridiana tem em seu cerne uma nova perspectiva, pois, 

ao imputar uma ruptura nas oposições significante/significado, o pós-estruturalismo 

chama a atenção para um aspecto da linguagem que a coloca em posição de 

abertura em suas possibilidades de representação. Para desenvolver a 

desconstrução, Derrida toma como ponto de partida a noção de representação, 

partindo da discussão que coloca a escrita como representação da linguagem oral, 

ocupando, por assim dizer, um lugar subalterno. A metafísica ocidental prioriza o 

discurso à palavra escrita, porque o discurso pressupõe o sujeito falante, que pode, 

desta forma, ser considerado como ‗a origem‘ unitária do seu discurso 

Para Saussure (2001), o signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de 

duas faces; é, ainda, a combinação do conceito e da imagem acústica. Saussure 

substituiu conceito e imagem, ambos elementos do signo, por significante e 

significado, pois, para ele, o signo é dicotômico, e a relação de reciprocidade que 

existe entre o significante e o significado é visto como arbitrário. A linguagem, 

entendida como sistema de significação, é um sistema instável, pois o signo se 

inscreve de maneira a não representar a coisa em si mesma. Seguindo o 

pensamento de Derrida, poderíamos dizer que o signo não é uma presença, ou seja, 

a coisa ou o conceito do signo remete a algo que está fora. 

A natureza da linguagem nos permite ter a ilusão de vermos o signo como 

presença, ver no signo a presença do referente, do objeto, ou do conceito. Derrida 

nomeia de metafísica da presença a ideia do signo como presença, que funciona de 

maneira a nos dá a impressão de uma plena presença; essa presença, no entanto, é 

adiada. Esse adiamento, que se insere no seio da significação, nos dá a entender 

que a significação é indeterminada. A impossibilidade da presença do significado, tal 

como pensou Saussure, demonstra que a linguagem é caracterizada pela 

instabilidade, portanto, não é transparente, e só faz representar o mundo com as 

limitações do binarismo. Essa característica da linguagem amplia as possibilidades 

da significação. Derrida (2006, p.45) afirma que: 

 
Neste jogo da representação, o ponto de origem torna-se 
inalcançável. Há coisas, águas e imagens, uma remessa infinita de 
uns aos outros mas sem nascente. Não há mais uma origem  
simples. Pois o que é refletido desdobra-se em si mesmo e não só 
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como adição a si de sua imagem. O reflexo, a imagem, o duplo 
desdobra o que ele reduplica. A origem da especulação torna-se  
uma diferença. O que se pode não é o uno e a lei da adição da 
origem à sua representação, da coisa à sua imagem, é que um mais 
um fazem pelo menos três. 

 
 

A ideia de origem, descrita por Derrida, é dissolvida diante da escritura, que, 

segundo o filósofo, é a dissimulação da presença natural, primeira e imediata do 

sentido à alma no logos. A écriture féminine, termo cunhado por Hélèn Cixous, 

teórica feminista, relaciona este conceito com a análise da escritura como a 

différrance, de Derrida, referindo-se sempre aos textos femininos, que resistem à 

lógica falocêntrica dominante, rompendo com a estrutura de oposição binária e 

contemplando um tipo de escritura mais aberta. A inscrição do corpo13 e da  

diferença femininos na língua e no texto trata-se de uma formulação teórica 

significativa, embora ela defina mais como uma possibilidade utópica do que como 

uma prática literária. Cixous descreve em La risa de La medusa (2001) a chegada  

da mulher à escritura como invisível, estranha, secreta, impenetrável, misteriosa e 

proibida. Sua descrição revela a exclusão da mulher na escrita, desvinculada da 

História e das importantes transformações. O binarismo instituído pela metafísica 

ocidental estabeleceu uma hierarquia, que subjugou e tirou a mulher da cena da 

escrita. 

Rompendo com essa tradição de uma história literária de subjugação, a 

mulher procurou com a escrita fazer-se ouvir através de seu corpo. Cixous (2001)14 

propõe um apagamento nos limites que hierarquizam a mulher e a escrita e afirma 

que o feminino e a escritura se entrecruzam. De certa forma, a escrita feminina não 

deixa de fazer repercutir a libertação que, para a mulher, é a conquista da palavra 

oral, um voo vertiginoso e um ensimesmamento. A teórica sugere que se escute 

uma mulher numa assembleia e perceba como ela se coloca, ela não fala; segundo 

Cixous, lança ao ar seu corpo trêmulo, se volta, voa, ela converte-se completamente 

em sua voz, mantendo visceralmente a lógica do seu discurso com seu próprio 

corpo. A verdade é exposta através de sua carne. Na verdade, a mulher materializa 

o que pensa com o seu corpo, inscrevendo o que diz, desconstruindo, por assim 

dizer, o sistema falogocêntrico, isto é, centrado em duas fortes estruturas de poder, 

 
 

13 
Elaine Showalter (1993). 

14 
Tradução minha. 
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o logocentrismo e o falocentrismo. Através desses sistemas, a partir da tradição oral 

da cultura, foi instituído o modelo que sempre privilegiou o homem branco ocidental. 

Concordamos com Luiza Lobo ao afirmar, em seu artigo A literatura de autoria 

feminina na América Latina (1997), que a literatura de autoria feminina, do ponto de 

vista teórico, necessita criar, politicamente, um espaço dentro do universo da 

literatura mundial mais ampla, no qual a mulher possa expressar sua sensibilidade a 

partir de um ponto de vista e de um sujeito de reapresentação próprios, constituindo 

um olhar da diferença. Luiza Lobo conclui que o cânone da literatura de autoria 

feminina se modificará bastante se a mulher retratar experiências resultantes não de 

sua exclusão ou repressão, mas a partir de uma vida delineada por suas próprias 

escolhas, como uma temática diferente das atividades tradicionais, como as 

‗domésticas‘ e ‗femininas‘, buscando assuntos não associados à mulher até hoje. 

As vivências experimentas pelas personagens da escritora em questão 

corroboram a proposta de Luiza Lobo, pois são mulheres que atravessam conflitos 

inerentes à sua condição de liberdade, primam por sua autonomia e rompem com a 

ideia do feminino que simboliza a mulher confinada ao lar e à maternidade. ―A autora 

trata ficionalmente várias nuanças da problemática transição dos modelos 

conservadores para uma nova situação, após o processo de liberação feminina que 

se verifica no mundo ocidental‖ (ROSANA PATRICIO, 2006, p.173). Os enredos de 

suas narrativas expõem as situações vividas pelas personagens, que são, 

geralmente, permeados pelos conflitos do paradoxo; de um lado viver sob a tutela do 

status familiar tradicional e de outro, viver sob a égide de uma liberdade  que 

consiste nas suas escolhas e nas suas conquistas. A literatura de autoria feminina 

funciona dentro do discurso masculino, uma vez que não existem duas linguagens 

diferentes, uma masculina, outra feminina. E importante, portanto, que ela atue 

sempre de maneira a desconstruí-lo. 

Algumas teóricas, no entanto, apontam uma mudança consistente no que 

concerne à crítica feminista. Elaine Showalter (1993) afirma que a crítica feminista 

mudou o seu foco de uma leitura revisonista, para uma investigação de fato da 

literatura feita por mulheres. A ginocrítica, termo cunhado por Showalter para 

designar o estudo da mulher como escritora, difere da crítica feminista, pois nos 

possibilitaria encarar os escritos femininos como assunto principal, forçando-nos a 

fazer uma espécie de transição súbita para um novo ponto de vantagem conceptual 

e a redefinir a natureza do problema teórico com o qual nos deparamos. O 
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problema a que se refere estaria relacionado a uma obssessão feminista em corrigir, 

modificar, suplementar revisar ou mesmo atacar a teoria crítica masculina, entendida 

como um conceito de criatividade, história literária ou interpretação, baseado na 

experiência masculina e apresentado como universal. A tradição literária não foi 

muito complacente com as escrita feita por mulheres; ao contrário, ela baniu toda a 

sua produção literária. Virgínia Wolf (1928) critica a tradição literária que subjugou a 

mulher e impossibilitou-a de, como os homens, participarem do mundo da escrita, 

afirmando que se as mães das mães de sua geração tivessem, como os homens, 

tido a oportunidade de partiparem do mundo dos negócios, ocuparem os lugares 

públicos e aprendido uma profissão, poderiam ter investido na educação de suas 

filhas, possibilitando-as na inserção do mundo da escrita, pois a mulher precisa ter 

dinheiro e um teto todo seu, se quer escrever ficção. 

O corpo feminino, portanto, durante longo tempo foi discutido dentro do 

domínio do patriarcado, caracterizado pelo discurso de uma linguagem que é 

também logocêntrica e fonocêntrica, pois atribui uma ideia de verdade à voz, unindo 

a voz à alma, enquanto a escrita seria o seu significante derivado. Essa é a noção 

do signo que resulta na distinção do significado 

A escrita ‗coutiniana15‘ suscita uma imagem de corpo que nos faz 

compreender outras questões, indo além da anatomia ou do corpo naturalizado. Tais 

questões consideramos essenciais para a compreensão da situação da mulher na 

sociedade, pois desvela conflitos que não se restringem ao espaço privado, como 

situações comuns aos seres humanos de forma geral, inquietações que não dizem 

respeito somente aos homens, mas sobretudo às mulheres, independente do 

estigma corporal que lhes foi conferido. Sua escrita denuncia as imposições que por 

tanto tempo subjugou e continua a subjugar o corpo feminino. A literatura de autoria 

feminina faz emergir novos significados e aspectos textuais que considera 

relevantes, pois o que surgem são demandas, com novas abordagens, novas 

questões, argumentos, que surgirão a partir das próprias premissas da escritora. 

O corpo, portanto, está inserido nas questões que são novas, e a ele são 

atribuídas novas concepções, perspectivas que diferem do corpo mencionado pela 

escrita dos homens. Sobre esse controle de uma ‗paternidade literária16‘, 

 
15 

Aqui inauguro esse termo para referir-me à escrita de Sônia Coutinho 
16 

Elaine Showalter em: A crítica feminista no território selvagem (1993) aponta duas críticas literárias 
que analisam a escrita feminina a partir de uma paternidade literária. 
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exclusividade apenas dos homens, surge a ideia de que o autor do texto é um pai, 

um progenitor, um patriarca estético, cuja caneta, assim como o pênis, exerceriam 

um poder generativo. Não há dúvida de que essa metáfora é extremamente 

opressora e busca intimidar a escrita feminina. Essa ideia parece encontrar 

ressonância à proposta de Hélèn Cixous, ja aqui citada, teórica da diferença sexual, 

ao argumentar que a escrita feminina vem do corpo, e essa diferença é que servirá 

de fonte para a sua produção escrita. 

Cixous defende a escritura feminina e relaciona este conceito com a análise 

da escritura como a différrance, de Derrida, ao se referir sempre aos textos 

femininos que resistem à lógica falocêntrica dominante, rompendo com a estrutura 

de oposição binária e contemplando um tipo de escritura mais aberta. Toril Moi 

(2006), ao discutir a teoria de Cixous, nos chama atenção para uma questão 

abordada pela teórica ao sinalizar os perigos de confundir o sexo do autor com suas 

obras, pois, segundo Cixous, quase todas as mulheres são assim, fazem a literatura 

do outro, no caso, do homem, e em sua inocência acabam defendendo-na, dando- 

lhe voz e criando obras que, na realidade, são masculinas. Por fim, alerta-nos sobre 

o cuidado que devemos ter ao pesquisar a literatura de autoria feminina, pois o fato 

de ser produzida por uma mulher não quer dizer que seja necessariamente feminina. 

 
2.2. A (re) existência da mulher no espaço literário 

 
 

Pra que serve a história das mulheres? 
E a resposta viria simples: para fazê-las existir, viver e ser. 

Mary Del Priore 

 
 

A segunda metade da década de 80 delineou novas perspectivas para a 

literatura de autoria feminina. Alguns estudos sinalizaram uma renovação e 

ampliação na área de investigação sobre a mulher. Surgiram pesquisas e análises 

feministas que enfrentaram o desafio de discutir a mulher e sua relação a um 

sistema de produção global, numa era de uma rede de comunicação mundial. Essa 

tendência, característica da revolução cultural iniciada na década de 60, trouxe 

diversas mudanças na vida da mulher ocidental, mudanças na concepção da família 

nuclear, pois o alto índice de divórcios revelou a crise da família relacionada a 

mudanças nos padrões públicos que ditavam o comportamento sexual, e, desde 
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então, o corpo assumiu uma nova perspectiva nesse cenário, sobretudo, o corpo 

feminino. Sobre essa revolução, nas décadas de 60 e 70, Eric Hobsbawn (1995) 

afirma que, oficialmente, essa foi uma era de extraordinária liberação para as 

mulheres, que gozavam de muito menos liberdade que os homens. Alguns países 

adotaram práticas que contrariavam o seu antigo conservadorismo. Na Itália, por 

exemplo, onde o catolicismo estava ainda mais presente na figura do papa, o 

divórcio se tornou legal em 1970, a venda de anticoncepcionais, com a respectiva 

informação sobre controle de natalidade, foi legalizada em 1971 e, finalmente, o 

aborto tornou-se legal em 1978. 

Tais transformações incidiram numa nova concepção do sujeito. Suas 

perspectivas identitárias passam por um processo que não mais se coaduna com a 

ideia de uma identidade fixa, integral e originária, pois visto que ela vem perdendo 

sua estabilidade e rearranjando as suas perspectivas. Referir-se à identidade como 

algo fixo, estabelecido, estaria contrariando a ideia de descentramento em voga nas 

últimas décadas. Na modernidade, as identidades eram mantidas a partir de 

tradições legitimadas; entretanto, as transformações ocorridas nas últimas décadas 

no setor social, político e econômico vêm desordenando uma série de instituições e 

certezas que foram fundamentais e que serviram de ancoragem para erigir aquelas 

do passado. Essas mudanças vêm refletindo de forma contundente na condição 

feminina, em sua representação. 

A representação, enquanto sistema de significação, está relacionada à 

identidade, pois é, por meio dos significados produzidos pelas representações, que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. A literatura de autoria 

feminina, ao discutir temas que estão relacionados à situação da mulher, na 

sociedade patriarcal, faz emergir uma nova condição feminina, possibilitando a sua 

(re) existência no espaço literário, pois, neste contexto, vem experimentando um 

processo de transformações que consideramos relevante, porque diz respeito a uma 

conquista do sujeito feminino. Um novo panorama é constituído sob a história social 

da mulher, a partir de um discurso próprio com possibilidade de descentrar-se. Essa 

reconstrução identitária acaba por reelaborar os espaços e sua condição de ser e 

estar no mundo, e é o que observamos em algumas personagens femininas que 

buscam reorganizar sua condição feminina ao tomar decisões que rompem com a 

lógica falocêntrica. 

A representação da mulher na escrita feminina busca redefinir algumas 
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questões que, no passado, foram responsáveis por mantê-la excluída da literatura, 

pois, como afirma Ria Lemaire (1987, p.58), ―A história literária, da maneira como 

vem sendo escrita e ensinada até hoje na sociedade ocidental moderna, constitui um 

fenômeno estranho e anacrônico‖. Em seu artigo Repensando a História Literária, 

Ria Lemaire aponta ainda como esse fenômeno pode ser comparado à genealogia 

das sociedades patriarcais do passado a partir de duas perspectivas da literatura, 

em que ambos os casos a mulher, ainda que tenha lutado com heroísmo ou tenha 

escrito com excelência, foi extirpada ou reconhecida como caso excepcional, 

tentando mostrar que não havia espaço para mulheres normais em assuntos de 

homem. 

Numa das perspectivas, a sucessão cronológica de guerreiros heróicos 

apresenta sua genealogia como tradição única, coadunando com a outra perspectiva 

apontada pela autora, que seria a sucessão de escritores brilhantes e, nos dois 

casos, existe uma desqualificação e mesmo uma depreciação daqueles que não se 

adaptaram ao sistema construído. A genealogia e a história literária, portanto, criam 

a ilusão de que existe apenas uma só história, oriunda de uma única tradição. Esta 

premissa constitui um mito que é recorrentemente reforçado pelas versões da 

história literária. 

Dentro dessas historiografias, os heróis são delineados em termos 

patrilineares, pertencem a um sistema social que se baseia na propriedade privada, 

em que são filhos e pais e estão geralmente atrelados a algum patrimônio político e 

cultural. Considerados como seres humanos superiores, criam seu próprio sistema 

político ou cultural. Embora as circunstâncias políticas, econômicas e culturais 

sirvam de pano de fundo para a elaboração dessa escrita, elas não são relacionadas 

aos conceitos básicos da história literária, como o gênio, o autor, o herói, o 

personagem e o tema, como se houvesse mesmo uma negação de que há um 

reflexo na criação do contexto, em que o escritor se insere, camuflando a relação 

entre uma sociedade e sua literatura. 

Antônio Cândido (2006) é categórico ao afirmar que a integridade da obra 

literária e seu entendimento perpassam pela fusão entre texto e contexto numa 

interpretação dialeticamente íntegra. O externo, que seria o social, tem importância 

não como causa, nem como significado, mas como elemento que tem a função de 

desempenhar um papel na construção da estrutura, tornando-se desta forma interno. 

Vale ressaltar, no entanto, que esse contexto histórico não deve ser tratado com a 
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superficialidade de um acontecimento, cuja obra irá apropriar-se para discutir 

aspectos sociológicos. Para que ocorra uma análise mais profunda de valor estético, 

há de se considerar que devemos sair dos aspectos periféricos da sociologia ou da 

história, sociologicamente orientada, para seguir na direção de uma interpretação 

estética, que assimilou a dimensão social como fator da arte.17 

Acreditamos que, desta forma, o universo ficcional de Sônia Coutinho está 

impregnado de questões que envolvem a representação feminina, pois o sujeito da 

enunciação é a própria mulher. A sua narrativa imbrica-se a situações, em que a 

mulher necessita tomar decisões, desvelando sua autonomia e a conquista de sua 

liberdade, embora a solidão, tema recorrente de sua escrita, manifeste os conflitos 

comuns à mulher, que, mesmo que deseje romper, continua presa à norma 

falocêntrica. ―O último verão de Copacabana‖, conto que integra a coletânea 

homônima, publicado em 1985, é construído sob uma perspectiva urbana, tendo a 

cidade como ambiente que metaforiza sua dupla condição. A personagem feminina é 

delineada como a típica mulher da década de 80, que trabalha, tem uma profissão: 

 
É uma história velha, talvez já esteja meio gasta, mas tiro daí meu 
autorrespeito, minha resistência. Me parece bonito que eu tenha 
lutado para me afirmar como gente e como profissional, que seja 

capaz, agora de ganhar meu sustento (COUTINHO, 1985, p.57). 

 

O conto, segundo Daisy da Silva César (2008), é um gênero literário importante 

nos estudos da literatura latino-americana, pois possui uma capacidade de apontar 

aspectos da identidade. No conto em questão, a busca de identidade revela-se, 

dentre outros momentos, num encontro que a personagem Helena, uma mulher de 

39 anos, divorciada, sozinha e que trabalha para se sustentar, tem com uma amiga 

de infância, Samanta, que, ao contrário dela, continua casada com o primeiro 

marido: ―cria seus filhos, enquanto ela a fugitiva, ela a desajeitada, ah, está sempre 

recomeçando tudo de novo. Terá você uma resposta, Samanta? A Revelação que 

ando procurando e, quem sabe, poderia salvar-me?‖ (COUTINHO, 1985, p.58). As 

sessões de análise com o seu psicanalista também sugerem uma crise de 

identidade  que  parecem  ser  atribuída  à  idade:  ―tempos  atrás  eu  achava  que  era 

capaz de fazer qualquer coisa‖. A figura do psicanalista é bastante comum nas 

narrativas de Sônia Coutinho, manifestando a busca incessante do 

17 
Antônio Cândido – Literatura e Sociedade: estudos de teorias e história literária (2006). 
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autoconhecimento, a possibilidade de viver a sua subjetividade. 

Dr. Klaus, o psicanalista, é o mesmo em vários contos. Em nenhum deles, no 

entanto, parece haver uma solução aos problemas enfrentados pelas personagens. 

Para Foucault (1987), o poder que se exerce sobre o corpo não é obtido apenas 

pelos instrumentos da violência e de coação, pois a psicologia também funciona 

como instrumento de controle e pretende sujeitá-lo. Em ultima instancia, o 

psicanalista da narrativa imputa ao corpo aquilo que o filósofo francês considera 

como a tecnologia da alma. Esse poder parece ser desconstruído através da figura 

do Dr. Klaus, pois quando, no final da narrativa, Helena reitera a ideia de abandono  

e solidão, esse responde à paciente que é ―tudo absurdo‖. Essa é uma ironia que 

parece completar-se com a intertextualidade, proposta na narrativa, pois Klaus foi 

um psiquiatra alemão, que, como afirma Cardoso (2008), desenvolveu na década de 

50 importantes estudos sobre a esquizofrenia, um dos problemas enfrentados por 

Helena: ―sempre mergulhada, mesmo em seus melhores momentos, em seus 

problemas emocionais: traumas infantis, temperamento marcadamente esquizoide, 

talvez esquizofrênica‖ (COUTINHO, 1985, p.56). A liberdade, enquanto fundamento 

básico da existência, tema de uma das pesquisas realizadas pelo psiquiatra, foi 

também discutida no conto, quando as personagens femininas buscam afirmar-se, 

enquanto sujeitos, e confrontam-se com a liberdade conquistada. Essa liberdade 

revela-se nas relações sexuais que Helena vivencia com diversos homens e no 

conflito em sua insatisfação movida por uma frustação: ―na sala com decoração 

masculina, algo ascética, do apartamento de Emanuel, os dois levantam-se do sofá 

e se abraçam, ela corresponde. Mas, na cama, alguma coisa torna a falhar‖ 

(COUTINHO, 1985, p.57). 

Esse conflito nos parece tornar-se ainda mais evidente pela morte anunciada, 

desde o início do conto pela protagonista, após a constatação que o ―projeto falhou‖. 

Helena decide tomar barbitúricos guardados no armário do banheiro, esse mesmo 

que abriga o espelho que fará Helena ‗refletir‘. Esse conflito pode ser associado à 

busca de uma identidade que, nesse contexto, caracteriza-se por sua fragmentação: 

―Estática, eu me observo ao espelho. Eu, Helena. Ela, Helena. A outra‖ (COUTINHO, 

1985, p.64). O espelho e o seu reflexo marcam o ‗descentramento do eu‘, 

experimentado pela protagonista. Ribeiro (2004) afirma que a palavra espelho é 

oriunda  do  latim  speculum,  sinônimo  de  ―observar‖,  ―especular‖,  podendo  também 

simbolizar  a sabedoria  e o conhecimento. Para  Umberto Eco (1989), o espelho  na 
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literatura está relacionado à singular experiência que é a autocontemplação do ser, 

um roubo de imagem, uma tentação contínua de considerar-se um outro, fazendo da 

experiência especular uma experiência singular, no limiar entre percepção e 

significação. O espelho aparece já no desfecho da narrativa quando ―apagam-se os 

holofotes e a cena mergulha na escuridão‖, sugerindo que essa busca pela 

identidade é contínua: 

 
É um rosto estranho que as luzes fluorescentes do banheiro me 
revelam – este rosto – olhos, boca, nariz – eu – eu – um rosto que não 
me diz nada, que não me aproxima um milímetro do núcleo que 
deveria ser eu – continuo afastada, distante do meu próprio corpo – 
quero chegar e não chego – onde estarei? (COUTINHO, 1985, p.65). 

 
 

O descentramento do sujeito, no pensamento ocidental do século XX, surge com 

a descoberta do inconsciente por Freud18, numa teoria de que nossas identidades, 

nossa sexualidade e a estrutura dos nossos desejos são desenvolvidas baseadas 

em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com 

uma lógica bem diferente daquela da Razão, pois fragiliza o conceito do sujeito 

cognoscente e racional, que mantém uma identidade unificada. Acusada,  no 

entanto, de metanarrativa totalizante19, a psicanálise freudiana foi, ao mesmo tempo, 

fecunda em análises da literatura do pós-modernismo porque seu modelo ―fendido‖, 

refletido nas oposições, faz concluir que há um tipo de totalização antitotalizante ou 

de centralização descentralizada que é tipicamente pós-moderna ou contraditória. 

Acreditamos que a alusão, outro elemento constitutivo da narrativa pós- 

moderna, é utilizada nessa narrativa quando é feita uma referência a Marco Pólo, 

mercador e viajante italiano, fazendo emergir uma ideia de trânsito, de 

deslocamento, pois sua imagem está geralmente associada às viagens que 

empreendeu e tornou-se conhecido: ―Sebastião continua a beber e explica que o 

vinho mais famoso é o de Xiraz, citado por Marco Pólo e cantado nos versos de 

Omar Khayyám‖ (COUTINHO, 1985, p.54). Guacira Louro (2008, p.13) vem nos 

dizer que ―Na pós-modernidade, parece necessário pensar não só em processos 

mais confusos, difusos e plurais, mas especialmente supor que o sujeito que viaja é 

ele próprio, dividido, fragmentado e cambiante‖. Os versos de Omar Khayyám são 

também citados como uma ideia de retorno ao passado. O poeta foi consagrado no 

18 
Stuart Hall (2001). 

19 
Linda Hutchon (1991). 
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século XI pela sua importante contribuição à construção do calendário persa. Para 

Linda Hutcheon (1991), a incorporação textual de alguns passados intertextuais 

como elemento constitutivo da ficção pós-modernista20 funciona como uma 

marcação formal da historicidade que podem funcionar tanto literária como 

mundana. A intertextualidade, na escrita de Sônia Coutinho, parece-nos uma 

revisitação ao passado com o objetivo de reestruturar o presente e redimensionar o 

futuro. Rosana Patrício Ribeiro (2006, p.175) afirma que: 

 
A intertextualidade é um recurso que informa e enriquece a escrita de 
Sônia Coutinho, ao incorporar através de citações, alusões, 
referências diretas e indiretas diversos conteúdos do imaginário de 
diferentes épocas e culturas. A presença desses elementos chega a 
ser abusiva em alguns casos, com enumerações de terminologias, 
objetos, conceitos, rituais de crenças orientais, afro-brasileiras e 
parapsicológicas. Esses elementos criam uma ambiência mística em 
torno das personagens, ao tempo em que registram certos conteúdos 
da vivência cultural cotidiana da classe média urbana. 

 
 

A referência às expressões artísticas e culturais é frequente em sua narrativa, 

desvelando uma sociedade urbanizada e marcada pela cultura pop dos anos 

sessenta e setenta: ―Primeiro vem um prolongado zumbido. Até que irrompe o solo 

de sax alto. É Ornette Coleman21, tocando Sadness‖ (COUTINHO, p.52). A 

referência a Ornette Coleman, que ―num esforço supremo parece captar o 

inatingível‖, universaliza e situa a escrita de Sônia Coutinho, pois ―o sax de Ornette 

acaricia o instante em mutação, descreve, sem se explicitar nunca, esta 

impossibilidade de se alcançar – o presente‖. As diversas referências e alusões 

utilizadas na narrativa apontam para uma perspectiva pós-moderna que é o 

afastamento do centro, tendo a fronteira, o não-lugar como uma zona de conforto, 

uma mudança constante de foco, por não haver uma força centralizadora, daí a 

influência múltipla de diversos contextos que se entrecruzam e sedimentam a escrita 

feminina. 

A metanarrativa, outro recurso utilizado, manifesta-se através da descrição do 
 
 

20 
Segundo Domício Proença Filho (1988), o pós-modernismo é entendido basicamente como o estilo 

estético que vem se desenvolvendo na segunda metade do século passado, aparecendo às vezes 
como sinônimo de pós-modernidade. Pós-modernidade, por sua vez, é compreendida como a 
condição geral da sociedade e da cultura. 
21 

Ornette Coleman é um saxofonista e compositor de Jazz norte-americano, inovador do movimento 
Free-jazz dos anos 50 e 60. 
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processo de criação, com a ideia de que o escritor é também um personagem, 

acabando por apagar uma fronteira que hierarquiza os polos escritor/personagem. A 

polifonia dessas vozes - a voz narrativa oscila entre o narrador onisciente e o 

narrador personagem denuncia uma estratégia da arte pós-moderna de fragmentar o 

ponto de vista narrado, e, na escrita de Sônia Coutinho, anuncia a desconstrução, 

como uma característica que desvenda a estrutura fossilizada do cânone: ―Inventar 

Helena, a sua história, trama nenhuma. Uma sensação, talvez. De perplexidade? 

Insatisfação? Solidão? A procura fugidia de Helena, como um solo de jazz‖ 

(COUTINHO, 1985, p.52). 

A escrita de Sônia Coutinho está inserida no discurso pós-moderno, pois, como 

bem afirma Jane Flax (1991), os discursos pós-modernos são todos 

‗desconstrutivos‘, uma vez que procuram nos distanciar de crenças relacionadas à 

verdade, ao conhecimento, ao poder, ao eu e à linguagem que sempre foram aceitas 

e funcionaram como legitimação para a cultura ocidental, entretanto, nos tornando 

céticos em relação a tais crenças. 

Essa desconstrução simboliza um desafio ao cânone que está relacionado ao 

sistema patriarcal e falocêntrico, cuja pedra fundamental, o interdito ao sexo, foi 

lançada na Idade Média, como assevera Nelly Novaes Coelho (1999), que completa 

sua afirmação sinalizando que esse ―interdito‖ que transformou o sexo em tabu foi 

determinado pela Igreja e pela sociedade, no século XV, durante o Concílio de 

Trento22. Tal determinação atravessou séculos e tornou-se indiscutível até a segunda 

metade do século XX, quando as conquistas da ciência questionaram a existência 

de Deus, dissolvendo a ideia de um Deus criador. Entretanto, esses discursos que 

determinam verdades impregnadas no ser e que servem de base para a  

organização da sociedade não serão modificados em curto prazo. 

 
2.3 O corpo na Literatura 

 
A introdução da escrita nas línguas vernáculas europeias na Idade Média 

estabeleceu a primeira desigualdade essencial entre homens e mulheres. Ria 

Lemaire (1987) afirma que, a partir deste momento, os homens passaram a ter duas 

culturas, uma oral e tradicional e outra estrangeira, escrita e apresentada como uma 

22 
Foi o concílio ecumênico mais longo da história da Igreja Católica, tornou-se conhecido por emitir o 

maior número de decretos dogmáticos e reformas e produziu resultados contundentes acerca da fé e 
da disciplina da Igreja. 
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cultura superior. A história da literatura medieval, concebida a partir desse aspecto, 

demonstra a maneira como a mulher foi mantida sob o domínio do patriarcado, 

excluída do mundo da escrita. Com a invenção da imprensa, essa exclusão tornou- 

se ainda mais intensa, pois permitiu a propagação da visão do mundo, sob o olhar 

do homem, excluindo, por assim dizer, não apenas a visão feminina como também a 

cultura popular. Foi desta forma que a cultura popular foi sendo reapropriada por 

artistas da classe burguesa que difundiam sua cosmovisão, reformulando a ideia de 

cultura. A história literária, portanto, manifesta-se através de um discurso, no qual a 

representação masculina sobre a mulher, como o sexo universalmente mais frágil, 

constitui-se numa das formas mais drásticas de legitimação de poder, pois está 

validada numa idéia em que à mulher não coube nenhuma participação. ―A 

genealogia e a história literária criam a ilusão de uma só história, de uma única 

tradição. Este mito é reforçado continuamente em cada descrição genealógica e 

cada versão da história literária‖ (idem, p. 59). 

Assim, a literatura, desde a Idade Média, já professava uma imagem de mulher 

dócil e delicada, confinada a seu corpo, através de expressões como ‗bela‘, em sinal 

de cortesia e elogio à sua beleza. O trovadorismo foi uma fonte de criação literária 

de textos que utilizavam recorrentemente a imagem feminina. Os romances de 

cavalaria, extremamente populares em toda a Idade Média, refletiam a sociedade 

aristocrática e cavaleiresca do tempo. 

Segundo Macedo (1990), as mulheres estavam presentes nos romances de 

cavalaria, que tratavam dos mitos de rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. 

Essas mulheres, no entanto, podem aparecer como heroínas, vinculadas a um 

homem, e algumas expressões que expressavam simpatia, como, por exemplo, 

Amiga, só apareciam quando um homem se dirigia a ela. Caso fossem proferidas 

num diálogo, entre duas mulheres, o termo assumia um termo pejorativo. O termo 

―donzela‖ foi utilizado incansavelmente, e a presença feminina era marcada por sua 

bondade, doçura, paciência, qualidades inerentes a uma dama. 

A obra de Chrétien de Troyes23 trazia mulheres que tinham em comum o fato de 

serem todas belas e louras, e em alguns romances nota-se a depreciação, na 

 

 

23 
(c. 1135 – c. 1191) foi um poeta e trovador francês do final do século XII. Foi um dos primeiros 

autores de romances de cavalaria, sendo também considerado o primeiro grande novelista em língua 
francesa. Suas obras inspiraram a literatura em toda a Europa Ocidental durante a Idade Média. 
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medida em que o número de personagens femininas aumentou. Nos séculos XIV e 

XV, houve diversas produções literárias que utilizavam a imagem da mulher para 

depreciá-la, e a misoginia sutil dos séculos anteriores assumiu um tom mais 

explícito, como podemos notar na composição do fabliax, um gênero literário urbano, 

cuja característica principal era a crítica à moral, aos costumes e à sociedade de 

uma forma geral. 

 
As mulheres no fabliaux são sempre dotadas de beleza física. A 

liberdade na descrição é uma das características marcantes do 
gênero. Elas são graciosas, possuem longos cabelos, olhos vivos, 
sorriso agradável. Todo corpo é descrito; às vezes minunciosamente, 
inclusive os órgãos sexuais. A provocação e a sensualidade são 
postas em evidência. Na descrição da personalidade foram 
denegridas, atacadas, satirizadas, ridicularizadas (IBDEM, p.56). 

 

A misoginia atravessou séculos e, na literatura, ela pode ser reconhecida 

através de diversas obras que reproduziram o discurso do belo e da delicadeza 

como elementos essenciais à condição feminina, como se esses elementos fossem 

suficientes para descrever a mulher. Sua expressão, sua voz, assim, ficam 

relegadas ao espaço de confinamento que se adequava ao discurso masculino. 

Georges Duby, historiador e especialista na Idade Média, foi autor de histórias 

narrativas e elaborou um livro com alguns contos sobre as mulheres dessa época, a 

quem denominou como dama, criaturas que não possuíam rosto nem corpo, 

mulheres cuja identidade estava atrelada à de seus maridos. Em um de  seus 

livros24, ele descreve algumas mulheres que se tornaram conhecidas por 

pertencerem a um homem com alguma visibilidade em sociedade e mostrou como 

algumas tornaram-se execráveis, por permitirem-se donas de seus corpos: ―[...] ela 

havia pecado gravemente. Uma primeira vez, pedindo e obtendo o divórcio. Uma 

segunda vez, rejeitando a tutela de seu marido e insurgindo seus filhos contra ele‖ 

(DUBY,1995, p.16). A beleza e a sedução são também apontados por Duby como 

elementos de controle sobre o corpo da mulher: ―Ela só pensa naquilo, e no fundo é 

o que os homens esperam, já que para eles a mulher é um joguete, tanto mais 

atraente quanto mais devoradora de desejo‖ (DUBY, 1995, p.29). 

Notamos que os mitos de beleza, apontados por Duby, ao revelar mulheres, 

cujo corpo era agradável aos homens, funcionam como códigos de controle do 

 

 

24 
Heloísa, Isolda e outras damas do século XII – Georges Duby. 
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comportamento sobre a mulher. O mito de Afrodite demonstra como funciona essse 

controle, pois conta que Afrodite, deusa da beleza, deseja que  seus  homens 

tenham aparência e um comportamento forte, líderes, detentores de poder. Em outra 

palavras, ela gosta dos ―machões‖, os mesmos responsáveis por mantê-la 

aprisionada aos grilhões do patriarcado. Não é de se estranhar que algumas 

personagens femininas na literatura brasileira tenham reproduzido esse mecanismo, 

pois algumas são fabricadas com a intenção de contribuir para a manutenção dos 

valores e costumes de determinadas épocas. Aurélia, personagem de Senhora 

(1975), de José de Alencar, destacava-se por sua beleza, descrita como a deusa 

dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos que estivessem disponíveis. A 

superioridade da personagem, enfatizada pelo autor por sua beleza e pela discrição 

em ocupar os espaços públicos, é também uma forma de controle. Aurélia não 

permancecia em lugares públicos, apenas transitava. Os lugares públicos não eram 

locais conveninetes a uma dama. 

O corpo, no entanto, a partir da década de 60, no Brasil, ganha uma outra 

dimensão na escrita feminina. ―Cordélia, a caçadora‖, de Sônia Coutinho, escrito na 

década de 70, é um conto em que a condição feminina é permeada por uma 

completa desconstrução de identidade. Cordélia, com seu ar de ―Vítima‖ e sua 

―Infinita Vocação para a Virtude‖, encontrou em Papá, ou melhor, em Sr. Tales, a 

possibilidade de um casamento que a tornasse feliz como suas irmãs e as colegas 

da repartição. Casada, Cordélia foi submetida às humilhações de um homem que a 

tratava como inferior ao cobrá-la um comportamento comum às mulheres como sua 

mãe e sua ex-mulher. O fetiche do marido em violentá-la durante o ato sexual 

encarajou-a enfim para que se devencilhasse das teias de dominação de Papá. 

Considerada como mulher de meia-idade pela voz narrativa, sua identidade 

em processo é simbolizada através dos cabelos, que, durante três momentos 

distintos de sua vida, são pintados, desvelando a transição identitária da 

personagem: ―Quase sem sentir, você se transformara numa mulher entrando na 

meia idade, cabelos pintados de castanho avermelhado, e cujo principal divertimento 

era passear, todo fim de tarde [...]‖ (COUTINHO, 2005, p. 20). A cor avermelhada, 

simbolizando sua antiga liberdade, é substituída por uma cor mais fechada, um 

castanho escuro, que lhe confere um ar de respeito, de mulher casada. Mas quando, 

enfim, conquista de volta sua liberdade, é numa platinum blonde que Cordélia 

resolve se transformar. O corpo, como um local de inscrições, expõe a identidade 
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fragmentada da personagem, pois, como afirma Hall (2000), as identidades no atual 

contexto da pós-modernidade estão cada vez mais fraturadas e não são nunca 

singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos e posições que 

podem se cruzar ou ser antagônicas. 

A ironia é um aspecto que permeia a narrativa. Ana Cláudia Porto (2008), em 

seu artigo ―Simulacros da escrita: ironia como (des)construtor do sujeito feminino‖, 

afirma que a ironia nos faz lembrar que arte é mediação e que não admite qualquer 

desatenção do leitor; ao contrário, exige do leitor um pacto que se firma com ao 

autor, cumplicidade esta tão fingida quanto o próprio texto. No conto, esta 

cumplicidade nos convida a observar o comportamento das mulheres, com ar triste 

―cheia de Experiências Sofridas para Contar. Tudo tão Família!‖ (idem, p. 24). A 

ironia reflete-se também no título, pois Cordélia parece fazer alusão a cordeiro, 

remetendo a uma ideia de pessoa mansa e inocente, distante, portanto, da imagem 

de caçadora. 

A intertextualidade, elemento estrutural constitutivo da ficção pós- 

modernista25, é outro elemento que compõe a narrativa. Cordélia é também o nome 

de uma personagem da tragédia O rei Lear, de William Shaskepeare, na qual a 

personagem é acusada pelo rei, seu pai, de não amá-lo o suficiente. A outra 

Cordélia, a caçadora mantida também sob as teias patriarcais, é acusada de não 

demonstrar amor e gratidão por Papá. O amor que Papá reivindica está atrelado às 

―Concessões Sexuais‖, e, certa noite, quando Cordélia declarou-se cansada, foi 

violentada e ouviu de Papá: ―Você precisa é de humildade, de muita humildade. Já 

se esqueceu de tudo o que eu fiz por você?‖ (COUTINHO, 2005, p. 29). A violência 

física é aqui colocada como um tipo de controle que se exerce sobre o corpo 

feminino. Para Foucault (1987), o controle do corpo evidencia o poder da diciplina, 

pois os métodos que permitem o controle detalhado do corpo, realizando a sujeição 

constante de suas forças, impondo-lhes uma relação de docilidade, é o que se pode 

chamar de poder de disciplina. E esse poder, quase invisível à Cordélia, é sentido 

em outro momento através do sexo: ―[...] e me submeti às suas manipulações e 

intervenções. Quase sem prazer, só porque ele fez um ar tão triste e choroso e 

desesperado – era tão bonzinho – além de ameaçar me abandonar, caso eu 

recusasse‖ (COUTINHO, 2005, p. 31). 

 
 

25 
Linda Hutcheon (1991). 
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Outro fragmento demonstra o quanto a protagonista circunscreve-se às 

instituições panópticas26, como família e casamento. Essa heterossexualidade 

hegemônica que se estrutura sob a hierarquia que mantêm a mulher em posição de 

desvantagem na medida em que se apresenta de maneira radicalmente diferente 

para o homem e para a mulher. Cordélia decreve sua primeira mágoa ao afirmar que 

Papá cobra os benefícios que lhe proporcionou e, às vezes, fazia-o repetidas vezes: 

―E o que seria de você sem mim, hein, Cordélia? Triste destino, uma mulher sozinha, 

desfrutada pelos homens‖ (COUTINHO, 2005, p. 31). Esse momento da narrativa 

parece encontrar ressonância na afirmação de Beauvoir (1980) quando afirma que 

ambos os sexos são necessários um ao outro, mas essa necessidade nunca 

desenvolveu nenhum tipo de reciprocidade, pois, socialmente, o homem é um 

indivíduo autônomo, ao passo que a mulher nunca constituiu uma casta fosse capaz 

de estabelecer permutas e contratos em pé de igualdade com a masculina. Essa é 

uma constatação feita pela personagem, que é inferiorizada todo o tempo pelo 

marido, mas, ao final, deseja romper com essa estrutura e busca sua liberdade de 

volta. Depois de ser agredida, Cordélia resolve fugir e retoma sua vida, passando a 

ser sujeito de sua própria história. Através do corpo liberado, perspectiva da 

contemporaneidade, como aponta Elódia Xavier (2007, p. 30), a personagem 

empreende uma saída existencial : ―À tarde, diante das boquiabertas colegas de 

repartição, declararemos que decidimos ficar solteiras de novo porque descobrimos 

que não está em nosso temperamento trepar mais de seis meses com apenas um 

homem‖. 

A presença significativa do corpo é tema comum de outros contos de Sônia 

Coutinho. Em seu livro O último verão de Copacabana, escrito em 1985, no primeiro 

conto,  intitulado  ―Toda  Lana  Turner  tem  seu  Johnny  Stompanato‖,  o  corpo  é 

apresentado sob a inquietação da juventude. Na realidade, esse tema é comum a 

todos os contos nesse livro. Laura da Silveira Paula (1999)27 afirma que em todo o 

livro os contos fazem referência a uma preocupação quase histérica das 

personagens com a idade cronológica. Essa preocupação, segundo Paula, está 

 
 

26 
Foucault (1987), ao descrever o dispositivo panóptico, expõe as formas de poder que as  

instituições exercem sobre os indivíduos numa sociedade, pois o efeito mais importante do panóptico 
seria induzir, no detento, a ideia consciente e permanente de visibilidade, que atesta e assegura o 
funcionamento efetivo e automático de poder. 
27 

A mulher 2001: A ultrapassagem da margem – leitura de O último verão de Copacabana, de Sônia 
Coutinho. 
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presa às questões da juventude/envelhecimento, um desassossego que estaria 

relacionado à competência para melhor seduzir o homem. 

A representação da identidade é um tema recorrente em toda narrativa. Logo 

no início do conto, a narradora-personagem afirma ser o material desta história, 

basicamente de duas mulheres, capazes, no entanto, de se multiplicarem 

infinitamente: Lana Turner e uma outra, que se apresenta sem nome, sem rosto e 

sem biografias, a não ser dados fragmentários, vagas insinuações. Os dados 

fragmentários sugeridos pela personagem remetem ao ‗líquido mundo moderno‘ de 

Zygmunt Bauman (2005), que afirma que, na sociedade contemporânea, as 

identidades sociais, culturais e sexuais são incertas e transitórias. A construção das 

identidades, segundo Bauman (2005), se assemelha à construção de um quebra- 

cabeça, onde sempre faltam peças, portanto, resta sempre incompleto. ―Foi o que 

também pensou a segunda mulher, a outra, o espelho. (Chama-se Melissa? Ou será 

Teresa? Quem sabe Joaquina? Doroteia)‖ (COUTINHO, 2005, p. 32). Essa segunda 

mulher, a quem se refere a narrativa, é motivada pelas identidades múltiplas que 

habitam a mulher. Para Hall (2000), dentro de cada ser humano há identidades 

contraditórias, empurrando, em diferentes direções, de maneira que as várias 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. 

A narrativa busca, através da Lana Turner, a representação feminina, pois a 

atriz americana aparece sempre relacionada às mulheres anônimas, desvelando 

essa reapresentação a partir da aproximação entre duas perspectivas 

aparentemente tão distantes, mas aproximadas pelo fato de serem mulheres e 

compartilharem desta forma uma realidade que é comum a todas elas: ―Como ponte 

entre dois hemisférios, ligando misteriosamente Hollywood, a Califórnia do antigo 

boom de ouro, ao ouro mineiro que os inconfidentes reivindicaram, sorri enigmático 

(e na vida) o rosto de Lana Turner (o de Melissa, o meu)‖ (COUTINHO, 2005, p.05). 

Lana Turner, personagem do conto, faz alusão à atriz americana homônima que 

ficou conhecida mundialmente por sua atuação em diversos filmes americanos. 

Concluímos, portanto, que a metaficção historiográfica, elemento comum na 

narrativa pós-moderna, como aponta Linda Hutcheon (1991), assume nessa 

narrativa uma possibilidade de recriar essas identidades femininas, por recusar a 

visão de que apenas a história tem uma pretensão à verdade, afirmando que tanto a 

história como a ficção são discursos, construtos humanos, sistemas de significação 
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que possibilitam, através dessa identidade, uma aproximação mais efetiva da 

verdade. 

O conto parece contestar o direito da arte e da história ao inserir valores que 

são atemporais e universais, pois discute e problematiza a condição feminina: 

 
Como se existisse, embaixo da história de Lana Turner, uma outra, 
paralela, embutida, a sua, a minha. Estará Melissa/estarei eu 
enlouquecendo?  E  desafiando  o  patriarcado  completa:  ―Teremos 
escolhido, em nossa paranoia, em vez do habitual Napoleão 
Bonaparte, Lana Turner como alter ego? (COUTINHO, 2005, p. 07). 

 
 

A metaficção, segundo Hutcheon (1991), desafia a individualidade e a 

unidade narrativa em função da disparidade e da multiplicidade. E afirma: ―Por meio 

da narrativa, elas apresentam uma corporalidade fictícia em vez de abstrações, mas 

ao mesmo tempo realmente tendem a fragmentar, ao menos instabilizar, a 

tradicional identidade unificada ou subjetividade de caráter‖ (HUTCHEON, 1991, 

p.123). Para a escrita feminina, a reapropriação de um fato ocorrido na década de 

50 e protagonizado por uma mulher significa uma reconstrução simbólica na 

representação feminina. 

Lana Turner, segundo a própria narradora/Sônia Coutinho, é uma metáfora 

intemporal de amor e perdição. A luta por tornar-se sujeito de sua história está 

imbricada à sujeição à norma falocêntrica, pois, como sugere Pierre Bourdieu 

(2002), em A dominação masculina, o fato de estarmos inseridos como homem ou 

mulher dentro do próprio objeto que nos esforçamos por apreender acaba por nos 

fazer incorporar, mesmo que de forma inconsciente da percepção, as estruturas 

históricas da ordem masculina, e afirma: ―arriscamo-nos, pois, a recorrer, para 

pensar a dominação masculina, a modos de pensamento que são eles próprios 

produtos da dominação‖ (BOURDIEU, 2002, p.08). Nota-se, portanto, que, embora 

Lana tenha conquistado a liberação feminina, essa busca por uma autossuficiência 

afetiva desvela-se numa solidão, como se não soubesse agir diante da liberdade. 

 
Sim, conheço o agridoce sabor da solidão de Lana Turner, sua crespa 
mordida num sábado à tarde como este – quando, afastada dos 
estúdios, definitivamente divorciada, ela bebericava seu uísque a 
observar as nuvens esgarçadas que se despejavam sobre o maciço de 
árvores nas encostas de Beverly Hills (COUTINHO, 1985, p.11). 
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A solidão de Lana, que está associada à sua circunscrição à dominação 

masculina, fica evidente também através da preocupação na manutenção da sua 

beleza, ―suas unhas vermelhas e compridas‖, ―o cabelo platinado e no rosto 

vestígios de beleza e as marcas do tempo‖, acabam por representar a subordinação 

corporal que não está mais situada na maternidade; pois, mesmo com a posse de 

seu corpo, a mulher continua submissa, trocando a gestação pelo ideal de perfeição 

física. As sociedades ocidentais compuseram seu modelo corporal feminino, unindo 

beleza à juventude, intensificando, por assim dizer, um mercado que abarca 

indústrias, linhas de produtos, jogadas de marketing e espaços na mídia28. A mulher, 

nessa circunstância, acaba por sofrer prescrições que codificam sua imagem. 

Libertou-se do casamento arranjado, da Igreja que a cerceava, mas está sob a teia 

dos modelos de beleza que a subjugam, tentando trazê-la de volta ao espaço de 

confinamento. Para Mary Del Priore (2000), a tirania da perfeição física motivou a 

mulher não para a busca de uma identidade, mas de uma identificação. Muitas 

conquistas foram empreendidas, mas, no percurso, muitas armadilhas atravancaram 

o caminho da mulher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 

Corpo a Corpo com a mulher – Mary Del Priore: pequenas histórias das transformações do corpo 
feminino no Brasil. 
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3. A FACE FEMININA EM ATIRE EM SOFIA 

 

Escreva sobre você mesma, seu corpo precisa ser 
ouvido... Escrever, um ato que não só realizará a 
relação não censurada com sua sexualidade, com 
sua condição de mulher, mas lhe devolverá seus 
bens, seus prazeres, seus órgãos, seus imensos 
territórios corporais que foram mantidos lacrados. 
(Hélène Cixous) 

 
 

Neste capítulo, desenvolveremos uma leitura analítica do romance Atire em 

Sofia, publicado em 1989. Para tal empreendimento, utilizaremos um referencial 

teórico sobre a escrita literária e também sobre o corpo feminino. A pesquisa 

desenvolvida sobre o corpo determinou as categorias recorrentes na obra 

coutiniana, a saber: a identidade e a sexualidade, vistas como elementos comuns às 

personagens, que discutem sua condição feminina numa sociedade em transição. 

Após a leitura do romance, problematizaremos questões que foram suscitadas 

acerca da mulher, do seu corpo e de sua relação com a sociedade. 

Analisaremos, portanto, a condição feminina no contexto das rupturas 

iniciadas na década de sessenta no Brasil, buscando localizar como se deram tais 

mudanças também na sociedade baiana, onde a narrativa apoia. A memória das 

personagens e as transformações vivenciadas ancoram-se no ambiente cultural da 

década de 80, cujo espaço-tempo narrativo encerra imagens mitológicas 

contundentes. 

O romance Atire em Sofia explora o tema da volta às origens. Concentra-se 

na história de um grupo de amigos, em suas experiências, dissabores, alegria e 

conflitos vivenciados na década de sessenta, que só vem à tona vinte anos depois 

com a volta da protagonista Sofia à cidade. Ainda que não seja descrito o nome, 

tudo indica que se refere à cidade de Salvador. As experiências dos personagens 

parecem incitar sua consciência, ativando a memória como um elemento de diálogo 

entre esses dois momentos, quando Sofia ainda vivia na Cidade e o seu retorno, 

destacando duas situações na vida da protagonista que determinarão a condução da 

narrativa. A sua volta à cidade, ―nesta cidade que tinha ficado dentro dela, por tantos 

anos como coisa mal resolvida ou amor-ódio, esta cidade que sempre lhe doeu de 

maneiras diferentes‖ (COUTINHO, 1989, p.14), representa uma espécie de 

autoconhecimento que a protagonista parece estar em busca, embora sua vida no 
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Rio de Janeiro, ainda que solitária, tenha sido muito mais dinâmica, pois era 

constituída de amor, sexo, um trabalho de jornalista e as sessões de psicanálise. 

Depois de vinte anos vivendo no Rio, recebe uma proposta de trabalho com teatro 

em sua cidade natal e assim decide voltar. Seu retorno ativa na memória os bons 

tempos com a turma e, desta forma, volta a estabelecer contato, sobretudo, com 

João Paulo e Fernando. Sofia não consegue enxergar muitas mudanças na cidade, 

e o tempo cronológico, medido pelo ponteiro do relógio, parece ceder ao tempo 

psicológico, pouco racional, acabando por acionar imagens de figuras mitológicas 

como Lilith e Iansã, relacionadas à protagonista. 

Sofia decidiu deixar o marido e as filhas e partiu para o Rio de Janeiro em 

busca de uma vida na qual pudesse fazer suas próprias escolhas. Essa decisão 

remete a um dilema bastante comum à época da emancipação feminina, acomodar- 

se ao casamento, submetendo-se às convenções próprias da instituição ou tomar as 

rédeas de sua própria vida, vivendo sozinha e cultivando relacionamentos não 

convencionais. 

A escrita de Sônia Coutinho, como já foi abordada no capítulo anterior, é 

permeada pela intertextualidade, referências e alusões. Como nos contos, o 

romance, por sua vez, também estabelecerá esses jogos intertextuais, as 

simbologias de mitos gregos e africanos e o clima sobrenatural. A narrativa mítica de 

origem africana funciona no romance em contraposição ao relato lógico-racional do 

Ocidente, pois, em oposição a esta, a mulher é sempre enaltecida, assumindo o 

comando das vozes que ecoam no ambiente ficcional. Segundo Sandra Sacramento 

(2009), o mito, enquanto narrativa, explica e justifica a origem do cosmos a partir do 

caos e anseia a apreensão da realidade, não à luz da razão, calcada em provas e 

demonstrações; ao contrário, valoriza o emotivo a partir de imagens metafóricas de 

convencimento e, para isso, não se utiliza de uma moral, mesmo contando com o 

princípio da verossimilhança. O mito, como assinala Valéria Fabrizi Pires (2008), 

apresenta um aspecto importante, que é o retorno às origens, no início da criação, 

que consiste na repetição simbólica de um ritual para ter acesso a um modo superior 

de existência. 

A narrativa Atire em Sofia busca, através das imagens produzidas pelos 

mitos, discutir os arquétipos instaurados no discurso falocêntrico, pois muitos mitos e 

símbolos foram introduzidos por determinadas culturas e alguns puderam ser 
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perpetuados pela tradição. Beauvoir (1980)29 aponta para a dificuldade de descrever 

um mito, porque este habita as consciências sem nunca postar-se como um objeto 

imóvel, uma vez que, de tão fluido e tão contraditório, não percebemos seu início e 

sua unidade. A mulher, nos relatos míticos, geralmente é representada como ídolo, 

serva, fonte de vida, força das trevas, silêncio elementar da verdade, artifício, 

tagarelice, mentira, presa ao homem ou aquela que o enfeitiça. A escrita de Sônia 

Coutinho busca ressignificar esses mitos, trazendo arquétipos que desafiam a ordem 

clássica, imagens femininas que contrariam o ideal de feminilidade explorado nos 

mitos que buscaram reproduzir a ideia de submissão da mulher. 

 
3.1. As faces femininas de Sofia 

 
 

O mito de Sofia é atribuído à tradição gnóstica. As seitas gnósticas, segundo 

Abbagnano (1992), representaram grande perigo, nos primeiros séculos, ao 

Cristianismo, pois produziu a primeira investigação da doutrina. Muitos textos 

religiosos atribuídos a personalidades bíblicas foram utilizados pelos gnósticos, 

grupo de pensadores do século II que fizeram do conhecimento a condição de 

salvação. Alguns escritos foram encontrados recentemente em traduções coptas. 

Dentre eles, destaca-se o Pistis Sophia, editado em 1851, que expõe um diálogo 

entre o Salvador ressuscitado e seus discípulos, com a suposta redenção de Pistis 

Sophia, visto aí como um ser pertencente ao mudo dos Eones (seres intermediários 

entre o homem e Deus). O universo, segundo esse mito, teria sua origem  na 

rebelião infecunda do eone Sophia, quando, no conjunto das oito determinações 

divinas, dentre elas, o Abismo e o Silêncio, a Sabedoria quis descobrir o Abismo. 

Cristo foi mandado pelo Pai primeiro, com o seu mistério jamais questionado, para 

harmonizar o desequilíbrio pelo louco sonho da Sabedoria. O mito difundido no 

Oriente e no Ocidente consagrou o significado de Sofia, representada pela sua 

sabedoria. 

Muitas Sofias surgiram no âmbito da escrita, cada uma com sua singular 

sabedoria. Rousseau (1995), em Emílio ou Da educação, enfatiza sobre a maneira 

como devem as mulheres se comportar e o faz através de uma personagem 

chamada Sofia. A mulher ideal, para o filósofo, deveria moldar-se aos modelos da 

 
 

29 
A primeira publicação é datada de 1949. 
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lógica falocêntrica: ―é da ordem da natureza que a mulher obedeça ao homem‖, na 

medida em que ―Sofia‖ (do grego sopfos) é a forma de agir com sabedoria. Para 

Rousseau, a mulher sábia deveria resignar-se à sua condição de fragilidade devido 

ao fator natural. Na escrita feminina, no entanto, a sabedoria consiste em contrariar 

a tradição, não aceitar a imposição de uma vida com um roteiro estabelecido. Desta 

forma, a personagem Sofia do romance, em análise, questionou seu lugar na 

sociedade e partiu em busca de uma vida, em que pudesse tomar suas próprias 

decisões, sem que tivesse presa a uma identidade pré-estabelecida para si. 

O mito, elemento presente na obra, é uma estratégia utilizada pela autora no 

sentido de integrar a narrativa ao aspecto lúdico da ficção, pois os personagens 

míticos, como Lilith, Hécate, Medusa, as harpias gregas, Sofia e Iansã, colaboram 

para o arranjo estético da personagem Sofia, na medida em que essa traz situações- 

limite no âmbito da mitologia, em diálogo com a protagonista, uma mulher simples: 

―de certa forma, minha trajetória, se bem examinada, tem sido parecida, em última 

instância, com a de qualquer mulher de classe média brasileira‖ (COUTINHO, 1989, 

p.164). Acreditamos que tornar a personagem uma mulher comum e ao mesmo 

tempo inserida nos arquétipos mitológicos é uma estratégia da autora de conduzir o 

nosso olhar, através de aspectos selecionados de certas situações de aparência 

física e do comportamento. 

Para Patrícia Ribeiro (2006), pode-se admitir a hipótese de que a autora 

pretendeu criar uma personagem feminina que neutralizasse as diferenças entre os 

sexos, tomando para si atitudes e privilégios geralmente reservados apenas ao 

sujeito masculino. Concluímos, assim, que Sofia, insubmissa à ordem vigente, 

rompe com uma estrutura que determinou o seu destino de mulher: ―No dia seguinte, 

o telefone tocou, ela atendeu: ‗Sim, sou eu, Lilith‘. E, do outro lado do fio, um 

conhecido lá da cidade ofereceu um trabalho com teatro, ela não gostaria? Não tinha 

sido atriz amadora, nos velhos tempos?‖ (COUTINHO, 1989, p.15). 

Lilith é uma mulher criada antes de Eva, segundo a tradição oral dos rabinos, 

e diz respeito à Torá, na qual se encontra o livro do Gênesis. Valéria Fabrizzi Pires 

(2008) afirma que Lilith surgiu ao mesmo tempo em que Adão e não foi criada a 

partir de sua costela, mas do mesmo pó, por isso, sempre questionou e exigiu 

igualdade: 

Eu, Lilith. A primeira companheira de Adão, a mulher suja de sangue e 
saliva que lhe perguntou: ―Por que devo me deitar embaixo de você? 
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Por que devo me abrir debaixo de seu corpo? Por que ser dominada 
por você? Mas eu também fui feita de pó e por isso sou sua igual.‖ 
Voei então para muito longe, em direção às margens do Mar 
Vermelho, e Jeová decretou: ―O desejo de mulher é para seu marido. 
Volte  para  ele.‖  Ao  que  respondi:  ―Não  quero  mais  nada  com  meu 
marido.‖ 
Jeová mandou à minha procura uma formação de anjos, que me 
alcançaram nas charnecas desertas do Mar Arábico, cujas águas 
traem os demônios. Estava cercada de criaturas das trevas, quando 
chegaram os anjos enviados por Jeová. Disse a eles: ―Não vou, este é 
meu lugar‖. E fiquei e conquistei minha liberdade e minha solidão 
(COUTINHO, 1989, p.12). 

 
 

Nélida Piñon (1994) afirma que Lilith desconfiou das excelências de um 

paraíso que lhe proibia a maçã em troca do pomar inteiro e negou-se ao incômodo 

de ter de conviver com um Adão submisso e atemorizado. Preferiu desbravar 

sozinha uma terra selvagem e abundante. Atitude semelhante à personagem Sofia, 

que, decidindo ser sozinha, foi embora, pois seu companheiro tornou-se um 

castrador, não parava de cobrar e exigia que ela assumisse os arquétipos 

instaurados na sociedade, que imputam à mulher sua autoanulação. Através do mito 

de Lilith, o corpo parece ser restituído à mulher, integrando sua força e sua 

autonomia, pois é através do sangue, relacionado ao aspecto fisiológico, vital, 

inerente ao corpo feminino, que a sexualidade parece estabelecer-se destituída de 

tabus. 

A excentricidade misantropa descrita pela personagem Sofia encerra-se em 

Lilith, como demonstra o mito ao representá-la como a mulher livre que conquista a 

possibilidade de viver o amor pleno em sua sexualidade, embora tal manifestação, 

que contraria os conceitos patriarcais, tenha lhe proporcionado a punição, tornando- 

a companheira de satã e rainha do submundo. Nas sociedades arcaicas, como nos 

assegura Eliade (1996), a destruição de uma ordem estabelecida, a abolição de uma 

imagem arquetípica equivalia a uma regressão ao caos, ao pré-formal. As mesmas 

imagens ainda são utilizadas atualmente quando se objetivam definir os perigos que 

põem em risco um determinado tipo de civilização, fala-se do caos, da desordem e 

das trevas que afundarão ‗nosso mundo‘. Esse caos, que se instala nas 

dependências de um mundo estruturado, é uma imagem que se desenha na 

narrativa, quando Sofia decide deixar pra trás o núcleo familiar: ―Assim fui embora, 

assim elas ficaram. E se habituaram a um padrão de vida que eu nunca poderia 

oferecer. O caso com o jornalista acabou, fiquei sozinha [...]‖ (COUTINHO, 1989, 
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p.28). Sua atitude, embora revele o seu desejo de romper com uma estrutura, em 

que se sentia sufocada, trará alguns conflitos que também são simbolizados através 

de imagens míticas: 

 
As noites que passava sem dormir, pensando em Milena e Maura. A 
cada pequena satisfação, imaginando, angustiada, como estariam 
elas, junto do pai patriarcal, com minha mãe impondo seus modelos. 
Tempos em que eu não podia olhar para trás, a fim de não virar 
estátua de sal (COUTINHO, 1989, p. 28). 

 
 

Sofia descreve a punição pelas escolhas que decide fazer através da alusão 

ao livro Gênesis (19: 26), que, segundo conta, quando Deus decidiu destruir 

Sodoma, por acreditar que nela não habitava nenhum homem justo, ordenou que Ló 

saísse da cidade levando sua família. A mulher de Ló, cujo nome não  é 

apresentado, em desobediência aos mensageiros de Deus, olhou para trás e 

transformou-se numa estátua de sal. Atitude similar assume a protagonista Sofia, 

pois, ao desobedecer às leis do patriarcado, abrindo mão da maternidade, delineia 

um caminho que contraria as convenções; entretanto, como sujeito autônomo, parte 

em busca das suas escolhas. Ainda que Sofia deixe as filhas, não consegue 

desvencilhar-se da maternidade e sente-se culpada, pois a estrutura que busca 

romper continua a ser a mesma, na qual está inserida. Bourdieu (2002) torna 

completa a nossa afirmação, descrevendo que a dominação masculina se impõe 

com o uso violência simbólica. Essa acaba encontrando adesão pelas próprias 

mulheres, através do uso de esquemas de pensamento produzidos na ordem 

simbólica de poder. Entretanto, sua ruptura, quando ocorre, não passa por 

questionamentos ou negociações, com consequentes avanços e conquistas. 

Segundo Beauvoir (1980), a maternidade é o destino fisiológico da mulher. Por isso, 

acreditamos que o arquétipo de mãe se impõe, por assim dizer, como um código de 

comportamento sobre as mulheres, imputando a seus corpos um determinado tipo 

de controle. 

A alusão à mulher de Ló nos permite discutir outro aspecto da dominação 

masculina, através de duas instituições. Ainda segundo Bordieu, Família e Igreja são 

consideradas pelo sociólogo como instituições que agem nas estruturas do 

inconsciente. O papel principal de reprodução da dominação masculina cabe à 

familia, enquanto a Igreja constitui a instância de legitimação. 
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A igreja marcada pelo antifeminismo profundo de um clero pronto a 
condenar todas as faltas femininas à decência, sobretudo em matérias 
de trajes, e a reproduzir do alto de sua sabedoria, uma visão 
pessimista das mulheres e da feminilidade, ela inculca (ou inculcava) 
explicitamente uma moral familiarista, completamente dominada pelos 
valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade 
das mulheres. Ela age, além disso, de maneira mais indireta, sobre as 
estruturas históricas do inconsciente, por meio sobretudo da imagem 
simbólica dos textos sagrados, da liturgia [...] (BORDIEU, 2002, p.103). 

 
 

Sobre o casamento, Beauvoir (1980) o vê como o destino imposto 

tradicionalmente à mulher, como forma de disciplinar o corpo feminino. Ainda que 

essa afirmação esteja contextualizada na década de 40/50, percebemos que ela 

pode ser adequada à situação de Sofia, que, ao contrariar essa mentalidade, insere- 

se num processo de autopunição. Para Bourdieu (2002), o Estado também 

prescreve normas para o domínio público e privado do masulino, enquanto Foucault 

(1997) atribui ao Panóptico30 um modo de controle ampliado, como uma maneira de 

impor as relações de poder na vida cotidiana das pessoas. Essa discussão nos 

parece ganhar espaço na narrativa através do desabafo de Sofia: 

 
Os casamentos aqui, na geração da minha mãe, eram longos 
exercícios de ódio. A mulher deveria permanecer sempre criança, para 
melhor agradar e servir ao homem. Ao longo dos séculos, seu único 
aprendizado foi a esperteza doméstica. Só podia tirar alguma 
vantagem ou satisfação da retribuição que, por acaso, os homens 
oferecessem por seus serviços. Prazeres físicos eram considerados 
inadequados,  impróprios,  pecaminosos,  para  uma  mulher  ‗direita‘. 
Gerações inteiras de mulheres de que não temos nenhuma notícia, de 
cuja vida não ficou registro nenhum. Mulheres de quem nada se sabe, 
porque a vida inteira cumpriram tarefas consideradas subalternas. 
Preparar comida, lavar fraldas, amamentar, cuidar de doentes e 
agonizantes, esperar. Apenas deveres, causaria estranheza se 
tentassem alguma coisa diferente. Mulheres que até se desabituaram 
de dizer ‗eu sou‘, ‗eu quero‘ (COUTINHO, 1989, p. 50). 

 
 

Os arquétipos femininos apresentados no romance, no entanto, não 

corroboram com o discurso do patriarcado e desconstroem o ideal de ‗feminilidade‘ 

imputados pelas instituições como a Família, Casamento e Religião. Acreditamos 

30 
Foucault explica que o panóptico é um estrutura baseada numa composição arquitetural que 

consiste no princípio de uma construção em anel na periferia. No centro uma torre integrada por 
janelas largas que se abrem sobre a face interna do anel. A construção periférica é dividida em celas, 
onde cada uma atravessa toda a espessura da construção, cada uma possui duas janelas. Colaca-se 
um um vigia na torre central, e em cada cela tranca-se um louco, um doente, um condenado, um 
operário ou um escolar. Dispositivo importante, porque automatiza e desindividualiza o poder, no 
panóptico vê-se tudo, sem nunca ser visto. 



75 
 

 
 
 

que essa desconstrução desvelada através da Religião é percebida na alusão ao 

Candomblé, religião que não exige mudanças de quem a escolhe; ao contrário, 

valoriza as diferenças e especificidades individuais. A mitologia grega, como afirma 

Dowden (1994), é uma mitologia do homem, narrada a partir do seu ponto de vista,  

e as mulheres nunca estão separadas destes. Nos mitos africanos, por outro lado, os 

orixás femininos detêm poderes iguais e também superiores aos masculinos. O 

Candomblé, através do orixá Iansã, exalta o poder feminino, que recebeu a 

incumbência  de  criar e  governar o mundo. Iansã é a deusa do fogo, ao lado de 

Xangô, e é quem prende os mortos e os leva para o fundo da terra. Na obra em 

análise, associa-se a imagem forte de Iansã às conquistas empreendidas pela 

personagem Sofia, pois a aparição do orixá é sempre prenúncio de reflexões e 

rupturas por parte da personagem: 

 
Prestes a dormir, pensa no destino interminável de gerações 
sucessivas de mulheres que a precederam nesta cidade, mulheres 
que, sem prazer, deitavam-se na escuridão e faziam sexo quando aos 
homens aprazia. Mulheres silenciosas cuja memória se perdeu, suas 
lágrimas caem sob forma de chuva e inundam a cidade. Iansã, 
abrandando sua cólera, deixa de lado seus raios e trovões e chora por 
elas. Ouve vozes de mulheres esquecidas, em meio ao ruído da chuva 
– são como vozes de crianças, com suas frases sem nexo. 
(COUTINHO, 1989, p.30). 

 
 

O capítulo II, intitulado Lágrimas de Iansã, é iniciado com o personagem 

Fernando deparando-se com as harpias gregas (do grego hárpya, que significa 

arrebatadora). Na mitologia, são descritas como monstros que infectam o mundo e, 

segundo Commelin (1993), eram três: Celeno, a Escuridão; Aelo, a Tempestade; e 

Ocípite, a Rapidez no voo e na corrida. Tais seres possuíam caras de velha, corpo 

de abutre, bicos e unhas aduncas, com seios pendentes, e, por todos os lugares que 

passavam, causavam fome, subtraiam ardilosamente as carnes servidas nas mesas 

e exalavam um mau cheiro terrível, impossibilitando qualquer aproximação, mas, 

ainda que evitadas, sempre retornavam. Júpiter e Juno usavam-nas contra aqueles 

que queriam punir. Na obra de Sonia Coutinho, a simbologia se faz presente 

também através da data em que Fernando encontra as harpias, isto é, 04 de 

dezembro, dia de Iansã, orixá marcado por sua dupla origem, de água e de fogo, o 

que a torna símbolo da união de forças opostas. Iansã é sucessivamente esposa  

das florestas. 



76 
 

 
 
 

Essa dupla aparição, além de evidenciar o corpo feminino, nos parece 

pretender mostrar a relação do Candomblé com a mitologia grega, já advertida por 

Lourenço Leite (1994) ao afirmar que o homem ameríndio, africano ou grego, 

provém de um mesmo tronco ancestral, pois as harpias representam na mitologia a 

contravenção a partir da proeminência de seus corpos. Na mitologia, os corpos 

femininos das harpias simbolizam a insubmissão, ―aves negras, demônios da morte 

súbita‖ (COUTINHO, 1989, p. 33). O corpo, na lenda de Iansã, evidencia-se também 

pelo mimetismo: ―Ela era, na verdade, um búfalo. Às vezes, tirava a pele e os chifres 

e assumia a forma de uma linda mulher‖ (COUTINHO, 1989, p. 44). Essa 

duplicidade assumida pelas figuras mitológicas pode representar, de certa maneira, 

as múltiplas identidades corporais assumidas pela mulher. O corpo, no Candomblé, 

representa um dos espaços mais sagrados, pois é em seu interior que ocorre a 

transformação: a entrada do orixá. Assim, a alusão à Iansã é antes de tudo uma 

exaltação ao corpo feminino, que, em sua autonomia, permite-se ser receptáculo da 

divindade. 

A presença simbólica dos mitos na narrativa, expressando o corpo feminino 

através de construções discursivas, parece dialogar com a proposta da écriture 

feminine, que, como salienta Arleen Dallery (1997), desconstrói a organização fálica 

da sexualidade e seu código, responsável por colocar a sexualidade da mulher e o 

seu corpo como complemento da identidade sexual masculina. Historicamente, o 

corpo da mulher foi moldado e demarcado por práticas discursivas falocêntricas 

constituído por um discurso, do qual a própria mulher sempre dispôs. Percebemos, 

portanto, que a desconstrução de tal discurso, através da escrita feminina, deve 

perpassar por atribuições que busquem minar o projeto falocêntrico de encerrar o 

corpo feminino: 

 
Para, surpreso, ao perceber que vem dançando uma curiosa dança 
com gestos de quem afasta alguma coisa do corpo. Cada vez mais 
próxima, verifica que é muito bonita, usa uma roupa comprida, 
vermelha e branca, traz numa das mãos um sabre, aparentemente de 
cobre, e na outra um objeto que, depois de alguns segundos, identifica 
como  um  rabo  de  boi.  ‗Eparrei,  Iansã!‘  [...]  A  mulher  dá  um  grande 
salto, ergue os braços e lança fogo pela boca e pelo nariz. 
(COUTINHO, 1989, p.48). 
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A imagem mítica de Iansã, que irrompe diversas vezes no ambiente ficcional, 

nos parece útil à escrita de um novo texto viabilizado pela escrita do corpo, pois  

suas aparições, que desvelam inscrições corporais bastante simbólicas, 

proporcionam metáforas sobre a identidade e a sexualidade feminina. O corpo no 

Candomblé, segundo Santos (2004), assume o papel de um texto, no qual se pode 

ler, por meio de gestos e da dança, as histórias e os valores do grupo social. A 

noção de pessoa no Candomblé é pensada de forma geral, como conjunto de todas 

as partes do corpo, ao contrário da atribuição disjuntiva do Ocidente. O corpo se 

constitui através dos rituais, devido à aprendizagem de valores sociais, culturais e 

religiosos. Acreditamos que, revelando o corpo da mulher, Sônia Coutinho evidencia 

os territórios corporais que foram mantidos no cárcere da lógica falocêntrica, pois 

fazer emergir arquétipos que desafiam, de certa forma, a Ordem clássica é 

possibilitar novas dimensões para o corpo feminino. Perspectivas assumidas de 

forma contrária aos corpos dóceis da modernidade, que, segundo Foucault (1987), 

são passíveis de sujeição, transformação e aperfeiçoamento com a finalidade de 

discipliná-lo, como o fizeram instituições como a família e a religião. 

O personagem Fernando, amigo de Sofia e professor de Grego, representa  

na narrativa os valores da metafísica ocidental, pois sua postura, geralmente 

conservadora e machista, trazem consigo imagens da mitologia grega, que tentam 

destronar a condição de emancipação feminina assumida por Sofia: 

 
Folheia novamente o velho álbum de fotografias, demora-se 
observando o rosto de Sofia, com suas sobrancelhas grossas, 
pintadas a lápis, na foto do grupo de escola. Certa tarde, enquanto 
conversavam e bebiam, num bar à beira mar, viu ao lado dela o cão do 
Hades, Cérbero – cinquenta cabeças, caudas de dragão, pescoço e 
dorso eriçado de serpentes [...] (COUTINHO, 1989, p.79). 

 
 

A mitologia grega, enquanto produto de um discurso que privilegia o homem, 

em detrimento da mulher, é responsável pela criação de imagens que fazem 

perdurar ‗tais verdades‘. Tomando de empréstimo as palavras de Foucault (1998), 

para quem a verdade depende de quem controla o discurso, entendemos que a 

escrita de Sônia Coutinho busca desencavar esses mitos na tentativa de fragilizá-los 

e mesmo subvertê-los. O personagem Fernando, por exemplo, mais uma vez, 

recorre à mitologia em seus delírios. 
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[...] Mais tarde, antes de dormir, mergulhado numa estranha 
melancolia lembra histórias de íncubos. Segundo a tradição, durante a 
noite os demônios femininos cobriam os homens com seu corpo 
quente, abraçando-os com força. Eles fechavam os olhos e até 
urravam, mas o íncubo não se afastava. Com seus seios rutilantes, o 
corpo aberto em escamas, coxas abertas, gélida respiração e um 
murmúrio de zombaria, a mulher monstruosa os obrigava a penetrá-la, 
enquanto lhes tirava a respiração, com seu peso insuportável. 
Quando acordavam, ainda estavam em pânico. Passavam as mãos 
sobre o rosto e a boca, cheios de nojo, tentando arrancar alguma coisa 
invisível que lhes oprimia o peito ou a garganta. Suavam frio, tinham 
espasmos, ânsias, taquicardia. Seus ouvidos ficavam cheios de silvos. 
No dia seguinte, caíam em depressão profunda, com um forte mal- 
estar, um peso no corpo inteiro, dores de cabeça, moleza nas pernas. 
E tinham súbitas crises de choro (COUTINHO, 1989, p.81). 

 

A desconstrução na escrita de Sônia Coutinho é estabelecida, dentre outros 

momentos, pelas subversões que propõe, possibilitando novas leituras e mesmo 

novas construções acerca da mulher. No fragmento acima, a escritora remete-se à 

tradição e traz um novo discurso para a submissão corporal feminina, pois, segundo 

a mitologia grega, íncubo era um demônio na forma masculina que saía em busca 

de mulheres dormindo a fim de ter relações sexuais com elas. Sugava sua energia 

até deixá-las em condições bastante frágeis. Por outro lado, na narrativa em 

questão, o corpo masculino é que é submetido, e a fragilidade, característica 

geralmente atribuída à mulher, é sinalizada através da depressão profunda e das 

crises de choro a que os homens eram acometidos. 

O jogo alusivo é um recurso também utilizado em outros textos de Sônia 

Coutinho. No conto Hipólito, que integra a obra O último verão de Copacabana 

(1985), o personagem de mesmo nome e a referência a Fedra aludem à tragédia 

grega escrita por Eurípedes em 428 a.C. Segundo tal tragédia, Hipólito, filho de 

Teseu e Hipólita, cultuava Artemis e desprezava Afrodite, que se voltou contra 

Hipólito. Para vingar-se, Artemis fez com que Fedra, a segunda esposa do pai de 

Hipólito, se apaixonasse pelo enteado. Mas Hipólito, ao saber do seu amor, através 

de uma serva, acaba rejeitando-a. Desprezada, Fedra suicida-se e deixa uma 

mensagem acusando Hipólito de violentá-la. No conto, a narradora personagem 

Madalena, uma mulher madura, segundo a própria personagem, separada de um 

marido, viúva de outro e com alguns casos notórios, estabelecerá a analogia entre 

sua vida e a tragédia em questão. Professora de música num conservatório, 

Madalena conhece Hipólito, um jovem pianista, com quem acaba se envolvendo. 
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Mas o enigma do jovem rapaz não a permitiu aproximar-se: ―havia naquelas feições 

– os olhos escuros, o cabelo ligeiramente crespo, a barba negra – alguma coisa do 

fatal encanto das esfinges. ‗Decifra-me ou te devoro‘ [...]‖ (COUTINHO, 1989, p. 22). 

E quando Madalena, enfim, demonstra estar de fato envolvida, Hipólito se afasta: 

 
Quando me fez sofrer, eu o chamei de Hipólito – pois Hipólito era frio, 
enquanto Fedra, a besta apaixonada, se consumia em seu ardor. ―Eu 
te amo‖, declarei certa noite. ―Estou apaixonada por você‖. Cheio de 
medo ele bradou: ―Vamos ser amigos. Eu te ofereço a minha amizade 
fraterna‖. O esforço que fiz para entender Hipólito e não ser destruída 
por sua rejeição me fez procurar compreender melhor a mim mesma 
(COUTINHO, 1985, p. 23). 

 
 

Aristóteles, na Poética, explica que a Tragédia é uma imitação de caráter 

elevado, constituída por diferentes partes, conhecidas como qualitativas, que se 

identificam como distintivos da mimese trágica: os meios, os modos e o objeto. Os 

meios seriam a elocução (falas), além da melopeia do canto coral; o modo é o 

espetáculo cênico, enquanto os objetos seriam o mito (fábula), o caráter e o 

pensamento. O mito representa o elemento mais importante por corresponder à 

imitação e à composiçao de ações. Ritzel (1988, p.10) salienta que ―A Tragédia não 

pode existir sem a ação, sem o mito, portanto. E as duas partes que integram o mito 

– a peripécia e o reconhecimento – são admitidas como os principais meios de 

fascinação da tragédia‖. Atire em Sofia compõe-se de nuances que nos remetem, de 

certa forma, à Tragédia grega. O cumprimento do destino da protagonista, revelado 

através de sua morte, já anunciada, parece nos reportar a outra característica da 

Tragédia que é a manifestação da ambiguidade, consequência do choque entre 

ethos e dáimon. Para este gênero, o herói trágico busca guiar-se por seu próprio 

caráter (ethos), mas está atrelado a uma força maior, ao gênio mau (dáimon). Sofia, 

ainda que tente romper com a estrutura, que a domina, é punida por viver suas 

escolhas. 

Lucrécia, ―Uma bela Viúva, madura e rica, versada em Ocultismo e nas Artes 

Divinatórias31‖, é personagem de uma outra narrativa que também participa do jogo 

alusivo. Numa aura de mistério, o conto, como o romance em análise, estabelece 

uma relação com imagens do Candomblé e da mitologia grega, e algumas menções 

 
31 

Os venenos de Lucrécia (2005), conto que integra o livro homônimo de Sônia Coutinho, publicado 
pela primeira vez em 1975. 
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aos orixás e figuras mitológicas tornam a narrativa análoga ao romance. O narrador 

personagem, um homem, cuja informação acerca de sua identidade delineia-se a 

partir de sua relação com a personagem Lucrécia, é um viajante, tendo seus relatos 

utilizados constantemente para divertir os convidados da viúva que acabou 

tornando-se sua amante: 

 
Marrakesh, Kabul, Benares, assim eu longamente lhes falava, 
misturando realidade e fantasia – o quê, de bom grado, me 
perdoavam, pois eu os ajudava a espantar o tédio infinito daquela 
existência abastada e demasiado agradável, numa Cidade 
conservando ainda, apesar da incipiente industrialização e de um surto 
imobiliário ameaçando desfigurá-la, aquela atmosfera distante e 
misteriosa, um sentido onipresente de Afastamento de Tudo 
(COUTINHO, 2005, p.58). 

 

O personagem, enquanto viajante que percorre o mundo, ao ser questionado 

sobre sua ocupação, utiliza a justificativa de ser um oficial aposentado do exército 

britânico e com muitas atividades ministradas na Índia e, desta forma, sua imagem 

parece remontar a perspectiva do trânsito entre lugares e culturas diversas. Ao 

chegar à Cidade - ambiente da narrativa que ao final é revelado como a cidade de 

Salvador- o jovem viajante é conduzido pelo seu único conhecido na Cidade a um 

jantar na casa de Lucrécia, uma mulher bela, excessiva, ligeiramente gorda. Para 

adornar à imagem de mistério, o narrador completa: ―a boca carnuda e rasgada a 

desvendar uns dentes vorazes e os dedos de roxas unhas cintilantes exibindo anéis 

de pedras pontiagudas – ametistas, opalas e esmeraldas enfileiradas‖ (COUTINHO, 

2005, p.55). Ao ser inquirida sobre sua capacidade de prever o destino, Lucrécia 

afirma que todos nós o conhecemos, mas o esquecemos. Utilizando os meios 

necessários, ele viria à tona e sugere utilizar: ―o antiquíssimo empregado pelos 

arúspices já na antiga Babilônia – o exame das entranhas de animais sacrificados‖ 

(COUTINHO, 2005, p.57). 

Lucrécia, ainda que de forma simbólica, é associada à Bruxa, quando o jovem 

rememora uma lenda a respeito de uma certa Lucrécia que se dedicava à bruxaria. 

O arquétipo da bruxa durante a Idade Média foi imputado às mulheres como forma 

de oprimi-las, e o mito da bruxaria, segundo Sallman (2002), surgiu no século XII 

quando os discípulos de Pierre Valdo, mercador de Lyon, foram acusados pelo papa 

de heresia por terem praticado a pobreza evangélica. Esses tiveram então que se 

refugiar nos altos vales alpinos. Então, a partir desse contexto, surgiram os primeiros 
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relatos de crimes dos quais foram acusados sob tortura. As mulheres, muitas vezes 

possuidoras de uma sabedoria oral da medicina empírica, conheciam os segredos 

que curavam, mas eram também acusadas de conhecer as receitas para enfeitiçar. 

Os teólogos, apoiados na teoria médica de Galeno, já discutida no primeiro capítulo, 

insistiam na ideia de fragilidade do sexo feminino, que, por natureza, era mais 

sensível às ilusões diabólicas do que o outro. O mito da bruxa, portanto, é mais um 

arquétipo que foi criado para corroborar um discurso no sentido de subestimar a 

mulher. 

A narrativa, de forma simbólica, remonta ao estereótipo atribuído à mulher. Ao 

trazerem elementos como os Sabaths ou sinagogas, sob a liderança do demônio, o 

conto e o romance buscam reforçar a transgressão de suas personagens: 

 
Vai em seguida ao quartinho dos fundos, abre outro armário, tira de 
dentro um camisolão negro e o enfia por cima do corpo nu. Volta para 
a cozinha, pega uma vassoura, unta também seu cabo com o 
unguento, cavalga-o e sai voando pela janela. 
Surge rumo à periferia da cidade e, lá do alto, vê nas estradas grupos 
de pessoas que caminham todas na mesma direção. Baixa o voo, 
procura descobrir alguma encruzilhada onde exista um árvore 
apodrecida, uma coruja, um jumento, um porco ou uma cabra os 
animais que indicam o local de um sabá. 
Avista, afinal, um tronco oco e uma coruja e vê que, nas proximidades, 
o círculo já está formado. Desce e, quando chega, mistura-se com 
mulheres que pulam e gritam, os seios descobertos. Bruxas 
acocoradas respondem também aos gritos. Logo chega o demônio, 
sob forma de um bode, mas imediatamente se transforma em gato 
(COUTINHO, 1989, p.93 – 94). 

 

 
Sallman (2002) explica que os cronistas relatavam crimes, cujos acusados 

confessavam sob tortura e que a bruxaria formava uma verdadeira seita a serviço do 

mal. Essas confissões eram extorquidas pelos juízes e, quando os acusados 

percebiam que estavam sendo levados à fogueira, gritavam que tinham sido 

enganados, que haviam lhes prometido a vida sob a condição de confessarem esses 

crimes. As bruxas, para frequentarem o sabá, que eram os locais onde realizavam 

os rituais, untavam o corpo com unguento especial com a ajuda de uma vara que, 

em seguida, colocavam entre as pernas e dirigiam-se ao local do sabá, situado 

geralmente em algum bosque, onde os esperava uma figura que representava as 

trevas, alto, que podia assumir a forma de um bode, de um cachorro, de um macaco 

ou de um homem. 
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Assim, notamos que a escrita coutiniana coloca-se diante desses mitos de 

maneira a violá-los, apropriando-se de histórias que foram incutidas no inconsciente 

coletivo, aquilo que, para Jung32, faz parte da psique e que retém e transmite a 

herança psicológica comum da humanidade. Essa postura dialoga com o que 

propuseram Cixous e Irigaray33 ao afirmarem que, a não ser que o inconsciente da 

mulher seja liberado da repressão, a não ser que elas possam exprimir 

autenticamente seu próprio desejo e prazer, todas as formas de liberação política 

serão em vão. 

 
3.2 O retorno à Cidade – Labirinto 

 
 

O retorno à Cidade, ambiente onde se passa a maior parte da narrativa, 

parece representar uma busca de Sofia pelo autoconhecimento, pois a memória é 

sempre ativada no sentido de resgatar as relações e construir reflexões sobre sua 

trajetória. Sua identidade é metaforizada através da cidade: ―É preciso construir uma 

nova cidade em cima da antiga, um novo eu. Mas talvez seja tarde, a cidade 

transformou-se em labirinto, seu inconsciente, que procura inutilmente devassar‖ 

(COUTINHO, 1989, p. 90). Embora tenha decidido viver no Rio de Janeiro, 

empreender conquistas, ―[...] está mais uma vez sozinha, sozinha nesta cidade que 

tinha ficado dentro dela, por tantos anos, como coisa mal resolvida ou amor-ódio, 

esta cidade que sempre lhe doeu, de maneiras diferentes [...]‖ (COUTINHO, 1989, 

p.14). Os acontecimentos se dão muito mais em nível simbólico, através das 

personagens míticas, e nos sonhos, a intertextualidade e a alusão enfatizam o 

contexto em que está inserida a narrativa. Vinte anos depois, ao retornar à sua 

cidade natal, Sofia irá experimentar as consequências de ter desafiado uma cidade 

conservadora, mas, ainda que tente justificar-se, talvez para ela própria, sobre sua 

decisão, não desiste de manter sua postura sobre sua condição feminina: 

 
Sabe que a cidade critica sua maneira de se vestir, considerada 
espalhafatosa para uma mulher de 40 anos – saias curtas, cores muito 
vivas, babados, botinhas prateadas, barriga de fora. É assim que vai 
para os lugares mais chiques e movimentados, sempre sozinha, e 
procura seduzir os homens. Este é seu desafio, sua maneira de 
manifestar revolta pelo que lhe aconteceu (COUTINHO, 1989, p. 20). 

 
 

32 
Joseph L. Henderson (1995) – O Homem e seus símbolos. 

33 
Arleen B. Dallery (1997) – A política da escrita do corpo: écriture féminine. 
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O fio condutor da narrativa é constituído através das rememorações do 

personagem Fernando. A partir de um álbum de fotografias, com a foto dos amigos, 

ele irá relembrar as características e a trajetória de cada um deles. Folheando 

devagar num Verão bastante esquisito, ―Verão que tocou no mistério, naquilo que 

cada um de nós traz nas dobras do inconsciente, nosso gozo ou terror‖ (COUTINHO, 

1989, p.11). A percepção desse verão esquisito nos remete à Bergson (1999) 

quando afirma que não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Às 

informações mais imediatas e presentes de nossos sentidos misturamos diversos 

detalhes de nossa experiência passada. Estas lembranças geralmente deslocam 

nossas percepções reais, o que não nos permite reter mais que algumas indicações, 

simples ‗signos‘ com a incumbência de nos trazerem à memória imagens antiga. 

Fernando procura lembrar onde foi tirada a foto, mas não consegue mais: 

 
Examina outra vez a foto, detém-se em Sofia adolescente, já um rosto 
de época, com sua maquilagem pesada, sobrancelhas muito grossas, 
obviamente pintadas a lápis, cabelos duros de laquê e um vestido, 
sem dúvida, comprado numa loja de departamentos no centro, 
naquele tempo a mais elegante da cidade (COUTINHO, 1989, p.12). 

 
 

As reflexões que Sofia empreende parecem revelar de alguma forma sua 

mudança diante de uma cidade que parece não mudar, demonstrando uma 

necessidade de não se acomodar numa identidade fixa, contrariando as noções de 

bipolaridade instituída pelo convencionalismo do lugar. Contrária a tal 

posicionamento, em conversa com Fernando, Sofia afirma ter um lado meio cigano, 

talvez por não estar disposta a chegar a lugar nenhum, encarando a vida como um 

percurso, assumindo uma postura que vem se coadunar com o entre-lugar discutido 

por Homi Bhabha (1998, p.20): 

 
Esses lugares ‗entre lugares‘ fornecem o terreno para a elaboração de 
estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a 
novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 
constestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade. 

 
 

O entre-lugar é o local do interstício entendido como passagem, como local  

de transformação e, para Bhabha (1998), é na emergência desses interstícios, 

compreendidos como a sobreposição e o deslocamento do domínio da diferença, 

que as experiências intersubjetivas e coletivas, o interesse comunitário ou o valor 
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cultural são negociados. Sofia e João Paulo parecem representar essa 

transformação, pois passam a não se reconhecer mais na cidade: ―Provincianismo, 

um recuo no tempo. Subdesenvolvimento, como viver em outro tempo, anterior, 

como voltar ao passado‖ (COUTINHO, 1989, p.85). O retorno de ambos parece 

justificar essa tentativa de travessia que se esbarra no retrocesso de uma cidade 

que parece não acompanhar as mudanças. Para Fernando, essas mudanças 

tornam-se um pouco mais difíceis. Ao contrário de Sofia e João Paulo, ele nunca 

saiu da Cidade. Enquanto professor de Grego, muito tradicional, não admite as 

mudanças a que a Cidade, aos poucos, vem sendo submetida: ―[...] ele continua 

uma figura algo aristotélica, preso à lógica clássica, um preservador da tradição 

Greco-ibérica dentro de uma cidade que se torna cada vez mais negra‖ 

(COUTINHO, 1989, p.83). 

Embora Sofia critique a cidade diante de seu convencionalismo, admite e 

mesmo aprova algumas mudanças que vão se desenhando, vislumbrando como 

uma nova perspectiva na Cidade. Tais mudanças parecem aludir ao contexto da 

Cidade da Bahia iniciada entre as décadas de 50 e 60, momento em que 

acreditamos localizar a partida de Sofia para o Rio de Janeiro, pois sua descrição 

sobre a cidade parece situar a narrativa entre as décadas de 60 e 80. As referências 

constantes no romance a artistas internacionais nos fazem concluir que a escritora 

quis enfatizar o influxo de informações internacionais, muitas delas oriundas das 

vanguardas estético-intelectuais europeias do período que antecede à II Guerra 

Mundial, principalmente nas áreas de teatro, música, artes plásticas, arquitetura, 

dança e cinema34. A própria Sofia foi influenciada por essa movimentação cultural: 

―[...] onde ela – atriz amadora, repórter free-lancer em obscuros jornais locais, 

aspirante a pintora – acabou arranjando emprego na imprensa carioca, tornou-se 

redatora de uma editora internacional‖ (COUTINHO, 1989, p.18). 

Embora caracterizada por práticas culturais bastante tradicionais na década 

de 60, a Cidade da Bahia experimentou uma movimentação, em termos culturais, 

bastante intensa. No que concerne à cinematografia, essa agitação baiana era 

contemporânea ao surgimento da nouvelle vague francesa. Esse contexto parece 

incidir sobremaneira no comportamento da personagem, pois ela está sempre 

fazendo referência a músicas, artistas, cineastas que influenciaram ou foram 

 
 

34 
Antonio Risério – Avant Garde na Bahia (1995). 
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influenciados por esse momento: ―Bañuel35, tudo um filme de Bañuel, comentou com 

a amiga por entre os terminais de computador‖ (COUTINHO, 1989, p.14). A cidade 

afigura-se numa restituição à identidade de Sofia: 

 
Depois de exibição de alguns filmes curtos de promoção turística, 
que o mau tempo torna despropositados – cenas de capoeira, o perfil 
do casario colonial, dourados interiores de igrejas barrocas, o mar –  
a televisão, em noticiário extraordinário, volta a falar em 
desabamentos de barracos, causando a morte dos moradores, em 
aeroporto fechado, embarcações que não podem partir, linhas 
telefônicas e reservatório de água contaminado 
Pela primeira vez, desde que chegou, sente-se plenamente devolvida 
a sua interioridade, capaz de lembrar todos os acontecimentos de 
sua vida, mesmo os mais soterrados, como quem observa de uma 
distância infinita. Quem ela foi, quem vinha sendo, as muitas pessoas 
que é – e a relação de todas essas Sofias com a cidade que agora  
se superpõe estranhamente à outra onde viveu e que carregou 
dentro de si, anos a fio, como um punhal cravado na memória 
(COUTINHO, 1989, p.43). 

 
 

A análise de Sofia dialoga com a posição introspectiva do filósofo Bergson36, 

que, através da autoanálise, voltada para a experiência da percepção, leva-o a fazer 

algumas indagações: O que percebo em mim quando vejo as imagens do presente 

ou evoco as do passado? Bergson afirma perceber que cada imagem formada nele 

está mediada pela imagem, sempre presente de seu corpo, e que o sentimento 

dessa corporeidade é difuso e constante e de forma latente acaba convivendo no 

interior da vida psicológica, mantendo a percepção do meio físico ou social que 

circunda o sujeito. Esse presente contínuo se manifesta, geralmente, por 

movimentos que definem ações e reações do corpo sobre o seu ambiente. Desta 

forma, Bergson estabelece o nexo entre imagem do corpo e ação. 

O personagem João Paulo, ao retornar à cidade, também retoma algumas 

lembranças que estão vinculadas ao seu passado: ―A cidade está exercendo sobre 

ele um efeito estranho, faz com que mergulhe em seu passado remoto, desça ao 

mais fundo de si mesmo – algo inteiramente imprevisto, quando concebeu o projeto 

de vir para cá escrever‖ (COUTINHO, 1989, p. 40). É interessante salientar que, 

 
35 

Cineasta Espanhol, naturalizado mexicano, nascido no século XX, tornou-se conhecido por um 
estilo próprio que sofreu influência do surrealismo. 
36 

Ecléa Bosi em Memória e Sociedade: Lembrança de velhos (2004) recorre a Bergson para analisar 
suas discussões sobre tempo e memória. Aqui utilizamos as considerações da autora para 
analisarmos o romance em questão. 
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através das rememorações desse personagem, a narrativa viabiliza uma discussão 

sobre o gênero enquanto estrutura de poder político, pois João Paulo nutre um 

sentimento de inferioridade diante dos colegas por causa de sua mãe: ―mulher muito 

bonita, mas com uma aura maldita, porque, quando adolescente, tinha sido  

prostituta e, mais tarde, tornou-se ‗rapariga‘ de um coronel de cacau‖ (COUTINHO, 

1989, p.40). A angústia do personagem demonstra o quanto a sexualidade feminina 

é estigmatizada. A mulher nesse caso é subjugada duplamente pelo patriarcado, 

através do coronel, que exerce sobre ela algum tipo de poder, e pela reprovação do 

filho, que, de certa forma, representa o olhar da sociedade sobre sua condição. Para 

Muriel Dimen (1997), o patriarcado é um sistema psicológico-ideológico, sendo, 

portanto, representativo e, ao mesmo tempo, um sistema político-econômico. 

Embora seja um sistema de dominação, difere de outros sistemas da mesma 

espécie, como o racismo, a estrutura de classes ou o colonialismo, porque age 

diretamente na jugular das relações sociais e da integração psicologia – o desejo. 

João Paulo, embora pareça não concordar com os métodos da mãe para arranjar-se 

financeiramente, ajusta-se confortavelmente nessa teia de dominação: 

 
Estava com 12 anos quando ela começou a se relacionar com o 
coronel, Seu Francisco, como nunca deixou de chamá-lo, mesmo 
quando ele se transformou quase num pai. Mais tarde, já separado de 
sua mãe, jamais deixou de lhe mandar a mesada que o sustentou 
numa pensão de luxo onde morou durante o último ano secundário e, 
depois, durante o curso de Direito. Receber dinheiro do ―ex-amante de 
sua mãe‖, como ouviu certa vez um colega comentar, às suas costas, 
causava-lhe humilhação, mas, ao mesmo tempo, uma voz cínica 
dentro dele lhe dizia que era melhor aproveitar enquanto pudesse. 
(COUTINHO, 1989, p. 41). 

 
 

A sexualidade feminina enquanto constitutivo do desejo, esse anseio 

inconsciente que move as relações humanas, é mantida no cárcere do patriarcado 

sob forma de controle. Foucault (1988) observou que o sexo sempre foi reprimido e 

fadado à repressão. Falar dele e, nesse caso, exercer uma experiência sobre o 

assunto produz uma ideia de transgressão deliberada. Quem utiliza essa linguagem 

afasta-se dos tentáculos do poder, subverte a lei e antecipa uma liberdade futura. 

Essa foi uma das conquistas da mulher na década de 80, exercer autonomia sobre o 

seu corpo e sua sexualidade. A personagem Sofia, numa das sessões de análise 

com o seu psicanalista, que, ironicamente, chama-se Sigmund, lhe diz: 
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Ora, pare com esse papo de afeto, com toda essa caratice. Sabe, uma 
das grandes conquistas da minha geração de mulheres, para além da 
pílula, foi termos aprendido a fazer sexo sem o chamado Amor, o 
detestável Amor com caixa alta, o tipo de sentimento manipulado pelo 
Sistema masculino para nos conduzir a toda sorte de infortúnios 
idiotas (COUTINHO, 1989, p.59). 

 
 

Outra personagem feminina que também se insere nesse contexto de 

rupturas próprios da década de 80 é a filha de Sofia: Milena. Embora tenha  

convivido muito pouco com a mãe, acaba experimentando o mesmo dilema de Sofia, 

romper com a educação repressora do pai ou viver de acordo com os seus desejos. 

A personagem Milena, uma garota negra, que carrega em seu corpo inscrições que 

denotam as transformações pelas quais a cidade passou a experimentar, representa 

um momento significativo na cidade de Salvador, que é a valorização da cultura 

africana. A cidade, entre as décadas de 60 e 80, cedeu espaço para as 

manifestações culturais negras, pois redimensionou sua perspectiva ao acolher 

importantes personalidades que traziam aspectos de sua cultura e se inseriam no 

contexto baiano. Risério (1997) descreve a chegada de Pierre Verger, um pouco 

antes, final da década de 50, como um momento de revitalização de expressões 

culturais, como o Candomblé. Segundo conta o próprio Verger, ele foi seduzido na 

Bahia pela presença de numerosos descendentes de africanos e por sua influência 

sobre a vida cotidiana desse lugar. Sua atenção era tão monopolizada por eles que 

durante um longo tempo nem sonhava em apontar sua Rolleiflex em direção de 

pessoas mais ―anêmicas‖; seu encanto pela profundidade e beleza do culto o fez 

frequentar o Candomblé. Essa fusão de culturas, vivenciada também por outros 

artistas e pesquisadores, influenciou sobremaneira as gerações seguintes. A 

personagem Milena reflete em seu comportamento esse ambiente: 

 
Ela tem 19 anos e fala inglês o tempo todo, quando dá na telha – diz 
um homem moreno e bem apessoado a outro que está ao seu lado, de 
costas para João Paulo. – Ou iorubá. É de terreiro, sabe? Parece que 
tem um namorado negro. Fez a cabeça no Axé Opô Afonjá. Uma 
gatinha maldita, bruxinha mesmo. Menina rica que é uma negrinha 
linda. Dizem que tem um anel de ouro pendurado na xota e uma 
rabinho peludo crescendo no cóccix. Pinta as pálpebras e os bicos dos 
peitos de roxo – e só se veste de negro. Nos tornozelos, usa 
pulseirinhas de couro negro, com tachas. Curte um reggae, uma salsa, 
um soul. O nome dela é Milena, mas tem um nome de guerra: Danda. 
Ou Dandalunda. Cabelos redondos, altos, estilo afro – uma gatinha 
afro-punk (COUTINHO, 1989, p.159). 
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O personagem Fernando, professor na universidade, analisa essa crescente 

afirmação da identidade negra, embora não se sinta à vontade com essa mudança, 

e em uma de suas rememorações lembra uma frase de um de seus autores 

favoritos: Lévy-Strauss, em Tristes Tropiques: Les tropiques sont moins exotiques 

que démodés. Fernando conclui que o seu passado é o greco-ibérico, com valores, 

que ele insiste representar em meio à crescente africanização da cidade. Um colega 

da universidade, antropólogo, Júlio César, carioca, que, atraído pelos cultos negros, 

decidiu morar na cidade, discute com Fernando sobre questões como a legitimação 

das aspirações negras, e ele, embora não assuma publicamente seu incômodo 

frente ao crescimento da cultura negra, analisa: 

 
Essa negritude cada vez mais assumida é um fenômeno que ele é 
inteligente demais para rejeitar, pelo menos publicamente, talvez 
porque saiba que é inevitável. Mas tem de admitir que se sente, às 
vezes, meio nostálgico. Tem saudades, por exemplo, da beira-mar de 
antigamente, área aristocrática, onde, aos domingos, as moças 
desfilavam com seus melhores vestidos. Hoje, nos fins de semana, a 
população negra já se senta maciçamente nas cadeiras das 
sorveterias  que,  antes  eram  consideradas  ―chiques‖,  ou  seja,  reduto 
exclusivo de seu grupo branco. O poder aquisitivo dos negros subiu, 
os filhos da nossa classe média negra frequentam agora a 
universidade, ele próprio tem vários alunos negros em suas aulas de 
grego (COUTINHO, 1989, p.35). 

 
 

Esse tema na narrativa, sempre aludindo à realidade sociocultural do espaço- 

ambiente, demonstra a inserção do romance no contexto da pós-modernidade, pois 

realidade e ficção se entrecruzam, através dos fatos e personagens, empreendendo 

uma análise acerca dos acontecimentos, e as mudanças pelas quais o personagem 

Fernando demonstra insatisfação são resultado da fusão entre culturas. Para  

Risério (1997), os estrangeiros avistaram em nossos trópicos uma espécie de 

inversão do quadro europeu, um mundo novo de pessoas especiais e onde tudo era 

possível, reflexo, ainda, da fantasia utópica medieval da Ilha Brasil. Os europeus 

parecem enxergar outra perspectiva para as relações humanas, pois acreditam que 

a Europa, sobretudo a França, parece ter perdido essa sensibilidade sobre o mundo 

no decorrer das duas guerras mundiais do século XX. O Brasil ganha visibilidade, no 

sentido de representar uma possibilidade palpável de constituição de um emissor 

cultural que seria ao mesmo tempo novo e profundo, capaz de produzir signos 

possíveis de transformar e melhorar a vida no globo terrestre. Um exemplo clássico 
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é o fenômeno da conversão. Risério (1997) comenta o exemplo dessa conversão na 

figura do babalaô ‗Fatumbi Verger‘ e brinca ao nomeá-lo como o feiticeiro que veio 

do frio. A Bahia ganhou uma enorme visibilidade entre as décadas de 50 a 80, 

atraindo olhares de estudiosos sobre a crescente afirmação do negro na sociedade, 

e a narrativa, além de trazer o tema, propõe, através de alguns personagens, uma 

discussão sobre o assunto. Os personagens Júlio Cesar, antropólogo que se mudou 

para a cidade, atraído pela africanização, e o jovem Tetu, namorado de Milena, 

dialogam: 

 
-Tenho a esperança de que seja criado, afinal, o Conselho da 
Comunidade Negra. A finalidade é fazer uma mediação entre a 
comunidade e o Estado, reivindicando as aspirações dos negros em 
vários âmbitos: social, cultural, jurídico, econômico e político. 
-Enquanto isso, a africanização enfrenta uma oposição surda, mas 
intensa – diz Tetu – Há grupos por aí que se reúnem para discutir 
maneiras de conter a expansão negra. Não são apenas executivos, 
mas também participarem de reuniões profissionais liberais – 
advogados, professores. 
Diz Júlio César: 
- E setores radicais, ainda não identificados, andam praticando atos de 
violência contra os negros. Houve o caso de um negro casado com 
uma branca, moradores de um bairro considerado chique. O 
apartamento deles foi invadido, ela estuprada, os dois espancados até 
ficarem sem forças (COUTINHO, 1989, p.45). 

 
 

A referência a fatos históricos é um recurso da literatura do pós-modernismo. 

Domício Proença Filho (1988, p. 42), de acordo com os estudos de vários 

especialistas, afirma como uma das características do pós-modernismo na literatura: 

―Configura-se no texto literário uma figuração alegórica do tipo real e metonímico‖. A 

narrativa propõe uma representação da realidade urbana da cidade de Salvador, 

caracterizada através de elementos bastante próximos do referente a que se 

encontra vinculado. Outra característica que encontramos no romance, delineada 

pelo pesquisador como um traço do estilo pós-modernista, é o fragmentarismo 

textual, uma vez que o texto não obedece a uma sequência tradicional. O leitor 

chega ao sentido do conjunto associando uns aos outros, utilizando traços 

semânticos comuns, pois trata-se de uma técnica que se aproxima à montagem 

cinematográfica. As aparições mitológicas e o tempo psicológico na narrativa 

sugerem a quebra na sequência, desvelando esse aspecto no romance. Os 

elementos  de  autoconsciência  e  auto-reflexão,  traços  que  se  evidenciam  nas 
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personagens, é outro aspecto que se presentifica na obra. Milena, como já havíamos 

observado, revela-se através de uma garota envolta em alguns conflitos existenciais, 

e alguns deles parecem estar relacionados à falta que parece sentir da mãe, embora 

se esforce em não demonstrar. Numa conversa com o namorado Tetu, que afirma 

ter conhecido sua mãe, ela se mostra bastante agitada, solta um grito dolorido e 

exige:  ―Não  me  conte nada,  não me fale  sobre  ela  nunca mais  –  diz Milena,  com 

violência, dando um pulo na cama. – Se tornar a se encontrar com ela, não me diga 

nada. Não quero saber de nada, nunca‖ (COUTINHO, 1989, p.62). A personagem 

parece proteger-se da solidão e dos conflitos decorrentes da falta que a mãe lhe traz 

através de um comportamento que desafia o modelo convencional para uma jovem 

de sua idade, e o estilo musical e a maneira como se veste reflete uma garota 

inconformada com o seu destino: 

 
Da varanda de seu quarto com vista para o mar, Milena observa o 
dourado entardecer do início de janeiro, enquanto o aparelho de som, 
ligado a todo volume, traz os metais do Iron Maiden. [...] Uma vida 
secreta – por que não fala de sua virgindade nem com suas melhores 
amigas, ou com seu analista. Pelo contrário, deixa passar sempre uma 
imagem maldita, essa que o pai e a avó tiveram de engolir, embora 
finjam ignorar tudo. É sua vingança contra a marca que a cidade lhe 
impôs  –  continuará  sempre  sendo  a  ―filha  de  Sofia‖,  uma  mulher 
perdida. [...] Jamais vai deixar Sofia saber quem realmente ela é. 
representará sempre, como boa atriz, mantendo distância. Maura a 
tola e careta Maura, que vai repetir o modelo da avó, se quiser que 
acabe se unindo a Sofia. Terminará fazendo isso, um dia desses 
prevê.  Mesmo  sem  nenhum  afeto,  apenas  por  exercício  de  ―espírito 
cristão‖, ou algo parecido. Mas ela não, por mais que se pareça com 
mãe. por mais que a ame. Ela, nunca. Torna a pôr o disco do Iron 
Maiden, coloca-se diante do espelho (COUTINHO, 1989, p. 38). 

 
 

A personagem sente-se oprimida pela educação que recebe do pai e da avó, 

sempre tentando acomodá-la em modelos, nos quais não se reconhece. Entretanto, 

a relação que mantém com Tetu e a identificação que nutre pelos anseios de 

liberdade propagados pelas bandas de rock revelam sua insegurança e necessidade 

de autoafirmação. A cidade também exerce um efeito sobre Milena; suas atitudes 

revelam a vingança ―contra a marca que a cidade lhe impôs‖. 
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3.3 Metaficção - Atire em: Sofia ou Laura Luedi? 

 
 

O personagem João Paulo, ao decidir voltar à cidade, parece buscar 

respostas aos diversos questionamentos desenvolvidos ao longo do tempo que 

passou no Rio de Janeiro. Mergulhado num estado de espírito ‗agradavelmente 

rememorativo‘, reflete o quão desnecessária foi a sua vida no Rio: ―Aquela obsessão 

com roupas, aparência, mesas de bar repletas e barulhentas, repetidos almoços e 

jantares em restaurantes vários, sexo feito aqui e acolá, mas sempre insatisfatório‖ 

(COUTINHO, 1989, p.47). Seu retorno, portanto, definirá alguns acontecimentos 

relevantes na narrativa, que incidem diretamente na linguagem do romance. 

A linguagem, segundo Jakobson (1977), é classificada em dois níveis: a 

―linguagem-objeto‖, que fala de objetos, e a ―metalinguagem‖, que fala da linguagem. 

A função metalinguística é desempenhada ―sempre que o remetente e/ou 

destinatário tem necessidade de verificar se estão usando o mesmo código‖ 

(JAKOBSON,1977, p.127). Jakobson considera a metalinguagem como um 

elemento indispensável no que concerne à aprendizagem das línguas. Haroldo de 

Campos (1967, p. 07) afirma que ―o objeto – a linguagem objeto - dessa 

metalinguagem é a obra de arte, sistema de signos dotados de coerência estrutural 

e de originalidade‖. Da mesma maneira, a metaficção, outro recurso da literatura 

pós-moderna, característica marcante no romance, definida como a ficção sobre a 

ficção, é um recurso que consiste numa espécie de desvendamento do processo 

narrativo. O romance Atire em Sofia, através de João Paulo, exercita esse recurso, 

pois o personagem, enquanto escritor, atua na narrativa numa relação de 

intertextualidade que mantém com o próprio romance. Os conflitos existenciais, seus 

relacionamentos conturbados e a relação mal resolvida com a mãe determinaram os 

caminhos do romance que propõe escrever. Numa conversa com um amigo, revela 

algumas histórias: 

 
O jornalista, João Paulo, um mulherengo, foi casado três vezes e teve 
vários casos. Lembra algumas dessas histórias, na conversa com o 
amigo. Uma delas e a de Josette, repórter que se suicidou, tomando 
tranquilizantes em dose maciça e enfiando a cabeça no forno, com o 
gás aberto, na cozinha de seu apartamento de divorciada, no Leblon. 
A outra é a história de uma bela mulher casada, Gilda, que ele amou e 
com quem teve um caso, quando ainda morava na Bahia, antes de ir 
tentar a sorte no Rio (COUTINHO, 1989, p.25). 
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A relação conturbada de João Paulo com a mãe, já comentada anteriormente, 

determina a maneira como se relaciona com as mulheres e mesmo com a própria 

Sofia, com quem faz sexo casualmente, revelando certo desequilíbrio emocional: 

―Sempre houve nele, admite também, um potencial inesgotável e semi-adormecido 

do ódio contra as mulheres. Com certeza, uma projeção da ambivalência do 

relacionamento com a mãe, que adorava e detestava ao mesmo tempo‖ 

(COUTINHO, 1989, p.74). João Paulo reconhece que só consegue fazer sexo com 

antigas amigas, com mulheres que, de alguma forma, sinta-se familiarizado. Depois 

que se envolveu com Sofia, acabou tendo uma fixação pela protagonista e, por sua 

história de vida, numa conversa com Sofia, pede ajuda na criação de sua 

personagem: 

Ouça, Sofia, preciso que você me ajude a criar, com cada detalhe, a 
personalidade de uma ex-Miss. Quero uma Miss aberrante e cheia de 
glamour, quero a Miss travesti. Essa Miss sou eu. Quero o kitsch da 
Miss, quero uma Miss cafona como Copacabana. Adoravelmente 
suburbana, mas também perversa. Curto os sonhos de Miss, seu 
marido milionário e importante, o vestido de noiva com a cauda 
comprida, todo de renda bordada, a lua-de-mel na Côte d‘Azur 
(COUTINHO, 1989, p.75). 

 

É interessante perceber a maneira como João Paulo pretende caricaturar sua 

personagem, trazendo elementos de uma feminilidade excessiva, que parecem 

buscar enaltecer esse ‗ideal de mulher‘ na medida em que exagera e enfatiza seus 

traços. Essa constituição nos remete a uma afirmação de Butler (2010, p. 199) sobre 

o corpo feminino, que diz : ―as possibilidades históricas materializadas por meio dos 

vários estilos corporais nada mais são do que ficções culturais punitivamente 

reguladas, alternadamente incorporadas e desviadas sob coação‖. Sofia não 

concorda com essa caracterização da personagem e afirma: ―Acho que se existisse, 

seria uma mulher banal, uma tonta completa. Com todos os ranços do 

provincianismo dos anos 50, uma moça como milhares de outras‖ (COUTINHO, 

1989, p.75). Os detalhes da personagem, constituindo ‗a mulher‘, revelam um tipo de 

controle sobre o seu corpo, pois, através de hábitos, vestes e práticas 

aparentemente naturais, a cultura se faz corpo, e essa imagem, proposta pelo 

personagem, suscita uma discussão em torno do corpo feminino que nos reporta à 

Susan Bordo (1997), ao salientar que a busca de um ideal evanescente, 

homogeneizante e que está constantemente em mutação, essa busca infindável que 

exige das mulheres que estejam adequando-se a mudanças insignificantes e 
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geralmente extravagantes da moda, torna o corpo feminino aquilo que Foucault 

(1987) chama de corpos dóceis, cujas forças estão habituadas ao controle externo. 

Os escritores, geralmente, apropriam-se de fatos reais para compor sua ficção. É 

desta forma que João Paulo irá construir o seu romance, apropriando-se de 

situações vivenciadas por personagens na narrativa (sua referência de realidade), 

evidenciando, por assim dizer, o que já havíamos definido: a metaficção. Na 

conversa que mantém com Sofia, afirma que quer escrever um livro que sua 

faxineira possa ler e gostar, mas essa afirmação nos parece demonstrar a voz da 

própria autora, referindo-se ao seu romance. João Paulo acrescenta: 

 
Mas a Miss tem seus mistérios. Houve um trauma infantil, ela foi 
seduzida ou violentada, em menina, por um tio – e nunca contou a 
ninguém. Com isso, habituou-se a representar o tempo inteiro – foi a 
falsa inocente nas aulas de catecismo, na escola, a falsa tolinha nas 
festas infantis. Imagine o clima de repressão sexual, naquele tempo, e 
a menina que tinha deixado de ser virgem, tinha tido relações sexuais 
com um adulto e, para além disso, com um tio. O medo que ela devia 
sentir. Confissões e comunhões naquela escola religiosa, sempre – 
segundo acreditava – em pecado mortal. Posso imaginar um motivo 
secreto para esse silêncio – ela continuava a sentir atração pelo tio, 
tinha talvez a esperança de continuar aquele relacionamento, de 
alguma forma. Porque é claro que ela teve prazer com o tio, que ela o 
desejava, em meio a todo pavor que sentia, ao senso de pecado. Foi 
quando se deu um chamado golpe do destino – o tio se suicidou 
(COUTINHO, 1989, p.75). 

 
 

A reprodução fiel da vida de Sofia demonstra a fixação e certo desequilíbrio 

do personagem João Paulo. Ao comentar com a protagonista sobre a Miss Laura 

Luedi, personagem principal de seu romance, Sofia fica perplexa: ―Mas você teve 

coragem de usar isso, uma coisa que, afinal, em toda minha vida, só contei a você‖ 

(COUTINHO, 1989, p.76). João Paulo, na constituição de sua história, conta que irá 

acrescentar à Tragédia a visita das Fúrias ao tio, encarregadas de castigar quem 

transgride as leis da família; eram ―também chamadas Erínias, velhas horríveis, com 

cabeças de cão, corpos negros, fuliginosos, grandes asas de morcego‖ 

(COUTINHO, 1989, p.76). 

Ao lançar mão da mitologia, a personagem manifesta mais uma vez sua 

disposição em manter um discurso falocêntrico e trazer à tona a sexualidade de 

Sofia, como uma forma de exercer controle sobre os seu corpo, pois a maneira  

como o descreve revela um desejo de manipulação sobre a protagonista. Foucault 
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(1988, p. 138), ao trazer ao debate a história da sexualidade, afirma que 

pertencemos a uma sociedade do sexo, ou melhor dizendo, ―de sexualidade: os 

mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz proliferar, ao que 

reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua aptidão para ser 

utilizada‖. 

A fixação de João Paulo por Sofia explica-se através de outro aspecto do 

controle à sexualidade, que é a repressão. Para Foucault (1988, p.11), ainda, ―a 

repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, 

saber e sexualidade‖. A personagem vai ganhando forma a partir dessa tentativa de 

controle: ―Laura passou a usar uma máscara, a só fazer, aparentemente, o que se 

esperava que ela fizesse. Tornou-se uma mulher bloqueada para o sexo, fria. Mais 

tarde, fazendo análise, aos poucos começou a tentar ser ela mesma‖ (COUTINHO, 

1989, p.76). A psicanálise, enquanto disciplina, funciona como ―princípio de controle 

da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem 

a forma de uma ritualização permanente das regras‖ (FOUCAULT, 1988, p.36). Mas 

João Paulo, embora busque de alguma forma caminhos que prescrevam a 

sexualidade feminina, admira a subversão da amiga Sofia e sente-se atraído por 

mulheres fortes, como demonstra ao elaborar um novo texto em que Maria  

Quitéria37 é a protagonista: 

 
Fui para a cama com Maria Quitéria. Encontrei-a em Nova York, no 
Times Square, à uma hora da madrugada, caminhando pela calçada 

com uma farda manchada e olhos baços de junkie. [...] Mas agora não 
era mais a menina selvagem que apanhava passarinho no laço. 
Mudou-se para o Posto Seis, quase Ipanema, e até se deixou 
engordar um pouquinho, descobriu que gostava de cozinhar. Quando 
abria o armário e tirava a farda, ah, os botões tinham de ser mudados 
de lugar, já não estavam fechando direito. Houve viagens para o 
exterior, o apartamento alugado por temporada em Nova York, um 
cabeleireiro chique e a descoberta definitiva por boas etiquetas. Uma 
nova Maria Quitéria surgia ao imapacto das ondas do Arpoador, ou 
bebericando seu Campari no Barril, a lembrar com sua nostalgia as 
caminhadas solitárias pelo sitio (COUTINHO, 1989, p.87). 

 
 

A referência à personagem histórica Maria Quitéria nos possibilita inserir o 

romance no que Linda Hutcheon (1991, p. 147) denomina como Metaficção 

historiográfica, afirmando ser relevante para qualquer poética do pós-modernismo a 

37 
Militar brasileira heroína da Guerra da Independência, nascida na Bahia (1791), foi condecorada 

com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, dominava a montaria, caçava e manejava armas de fogo. 
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relação entre a arte e a história, porque a separação é tradicional, e acrescenta: ―A 

ficção pós-moderna sugere que reescrever ou reapresentar o passado na ficção e  

na história é – em ambos os casos – revelá-los ao presente, impedi-lo de ser 

conclusivo e teleológico‖. As tensões e os conflitos próprios do pós-modernismo 

parecem ser sinalizados na metaficção, que busca romper com os modelos 

canônicos da literatura, pois proporcionam a subversão dos moldes tradicionais. 

João Paulo promove um novo olhar sobre a feminilidade de Maria Quitéria, 

demonstrando aspectos não revelados pela história oficial. 

É interessante notar que, mesmo mantendo os traços que a distinguem de 

uma mulher ‗comum‘, João Paulo não abre mão de encarcerá-la assim que tem 

oportunidade, e Maria Quitéria abre mão do espaço público para confinar-se no 

apartamento  ‗construído‘  pelo  escritor,  comportando-se  como  ‗uma  mulher‘.  O  seu 

retorno à cidade nos leva a crer que foi determinado, sobretudo, pelo desejo de 

escrever o romance e, durante a viagem de volta, reflete sobre o pseudônimo que irá 

utilizar: ―apertando entre as pernas o estojo com zíper enguiçado de sua velha 

máquina de escrever, pensa num pseudônimo para assinar seu romance em projeto‖ 

(COUTINHO, 1989, p.17). E conclui que ‗Stingo‘ é o nome ideal, lembra-se do rapaz 

que queria ser escritor no romance A escolha de Sofia, ao aludir ao romance de 

Wiliam Styron. O personagem, em seu apartamento, busca na memória as histórias 

que determinarão a constituição do romance: 

 
A partir do assassinato de Laura, decide João Paulo, o romance vai 
desenvolver-se em vários níveis. Num plano mais objetivo serão 
contadas as investigações policiais. Em outro plano, mais psicológico, 
vem a história presente e passada da jornalista e a trajetória de Laura 
– três décadas de transformações de comportamento (COUTINHO, 
1989, p.51). 

 
 

A narrativa que ora se apresenta objetiva uma espécie de desconstrução em 

sua estrutura, proporcionando uma espécie de análise da própria narrativa, 

apagando os limites entre ficção e realidade. Os elementos considerados 

extraliterários são inseridos na narrativa, rompendo convenções e redimensionando 

o universo literário. Ainda segundo Hutcheon (1991, p. 19): 

 
O pós-modernismo é um fenômeno contraditório, que usa e abusa, 
instala e depois subverte, os próprios conceitos que desafia – seja na 
arquitetura, na literatura, na pintura, na escultura, no cinema, no vídeo, 
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na dança, na televisão, na música, na teoria estética, na psicanálise, 
na linguística ou na historiografia. 

 
 

A narrativa, ao promover essa imbricação de textos, rearranjando conceitos 

no próprio romance, proporciona uma crítica literária à própria estrutura ficcional. 

Logo no início do romance Atire em Sofia, o personagem Fernando reflete sobre as 

impressões desse ‗verão esquisito, muito esquisito‘, permeado por aparições e 

assombrações, ―no qual soaram de repente os três tiros assassinos que voltam 

agora a ecoar em seus ouvidos, como batidas amplificadas do rum, do rumpi e do lé, 

os atabaques do candomblé‖ (COUTINHO, 1989, p.11). Semelhante acontecimento 

irá definir os rumos da narrativa escrita pelo personagem João Paulo, que, durante a 

elaboração do romance, busca informações com um repórter de polícia sobre o 

manejo de armas: 

 
Escute, Moacir, estou escrevendo um romance. Sim, um romance. 
Nele, há um crime. Alguém dá três tiros numa mulher, numa suíte de 
hotel de luxo, em Copacabana. Então, preciso que você me dê 
algumas dicas sobre armas, porque não entendo do assunto. Qual 
seria a arma pequena com que se poderia matar uma mulher, sem 
muito barulho, sem muito sangue? (COUTINHO, 1989, p.72). 

 
 

Os elementos que constituem a narrativa sugerem uma tentativa do romance 

de inserir-se no gênero policial, utilizando o próprio enredo e os seus recursos para 

analisar o gênero. Os mistérios que envolvem a morte de Sofia, personagens que 

atuam como detetive e a referência ao gênero Noir nos remete à perspectiva do 

gênero policial. Sofia descreve um encontro com Humprey Bogart fazendo o gênero 

hard-boiled, como Sam Spade de O falcão Maltês de Hammet, personificado no 

cinema. Sandra Reimão (1983) nos informa que Dashiell Hammet foi um dos 

criadores da narrativa policial, conhecido como romance negro, tendo iniciado suas 

atividades literárias no início da década de 20. Seu protagonista, um detetive 

profissional foi apresentado em alguns de seus romances inicialmente sem nome, 

mas depois passou a ser denominada como Sam Spade, figura que se tornou 

antológica no romance policial. O gênero Noir, segundo Sandra Reimão (1983, p. 

82), efetuou uma paródia por inversão do romance enigma, este caracterizado por 

se apresentar ao leitor como um quebra-cabeça, um jogo que requer argúcia do 

leitor que desafiará o autor-detetive, e conclui: 
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Essa inversão paródica, que pretende integrar o mundo leitor na 
narrativa, possibilitando-lhe uma narrativa passível de ser encarada 
em outros níveis de leitura, como o político, o social etc., abandona o 
espaço do desafio intelectual ao leitor e tenta atuar no espaço de sua 
emoção e de sua vivência. Não é mais a seu cérebro, mas a seus 
nervos que esse tipo de leitura vai requisitar. Em vez de se apresentar 
como  um  ―quebra-cabeça‖  que  requer  argúcia  mental  do  leitor,  o 
romance ―Série Noire‖ se anuncia como uma narrativa que propõe ao 
leitor seu envolvimento, sua participação e seu posicionamento. 

 
 

A narrativa, ao se apropriar do gênero Noir, sugere uma nova perspectiva 

para o gênero policial, pois alguns dos elementos que o compõem estão presentes 

no romance, que emergem dentro de uma perspectiva de busca para ressignificar: a 

cidade, o labirinto, o crime, o repórter policial e o detetive que não pertence a 

nenhuma instituição policial. A ressignificação ocorre porque muitos desses 

elementos constituem os fatos em nível simbólico e a autora busca desconstruir o 

gênero policial instituído pelo discurso falocêntrico ao inserir uma nova perspectiva 

na literatura de autoria feminina. O enigma, comum no gênero policial, na narrativa 

confunde-se com os personagens exóticos e simbólicos, levando o leitor a 

desvendar os símbolos vinculados aos personagens. O romance, que se  apoia 

numa lógica feminina, utiliza a morte para criticar a opressão às mulheres. Assim 

que os tiros deflagrados contra Sofia, são descritos como o desprezo da cidade em 

relação ao que representava a personagem. 

Sofia/Laura Luedi são para João Paulo personagens que estão inseridos em 

sua ‗história‘. Sofia, sua amiga e amante, e a ex- Miss Brasil Laura Luedi são 

mulheres que, de alguma forma, foram violentadas pelo jugo do patriarcado. A 

protagonista Sofia, mesmo buscando romper com as estruturas de poder, sofreu as 

pressões da dominação masculina, e Laura Luedi, ex-Miss Brasil, foi encontrada 

nua, morta, com três balas no peito. João Paulo funde as histórias e as 

personagens/pessoas com quem manteve alguma relação e elabora sua narrativa. 

Gilda, uma mulher casada com quem João Paulo ‗teve um caso‘, ―poderá aparecer 

como uma mulher inteligente e sensível, mas sem nenhuma autonomia diante de 

seu destino. Presa a uma estrutura patriarcal, não foi preparada para ganhar a vida‖ 

(COUTINHO, 1989, p.53). O personagem parece evidenciar, em seu romance, além 

dos conflitos existenciais, uma crítica que ora avança, no sentido de colocar-se a 

serviço de um discurso que contraria a norma falocêntrica, ora recua, quando se 



98 
 

 
 
 

apropria do discurso do patriarcado, revelando as perspectivas que direcionam o 

contexto da época: 

 
Girando em torno da casa dos 40 anos, Laura/Sofia/Ele Mesmo têm 
um passado que já inclui pelo menos três décadas de sonhos e de 
mitos. De ler tantos livros, de ver tantos filmes, tornaram-se também 
além de si próprios, James Dean, Laurren Bacall, Verônica Lake, 
Ernest Hemingway, Wiliam Faulkner, Clarice Lispector, Marlon Brando 
e muitos outros, além de conjuntos completos de rock heavy metal. Ao 
som dos quais se confundem agora, neste fim de tarde, num velho 
apartamento próximo do Porto, sua infância no interior, a juventude na 
cidade, complicação de família e até, boiando solta na memória, 
agora, uma trepada no início dos anos 80, numa transversal da Quinta 
Avenida, em Nova York, quando Laura/Sofia/Ele Mesmo gritaram tanto 
de gozo que alguém, certamente da recepção do hotel, enfiou uma 
chave mestra na porta, pôs a cabeça na brecha e, antes que um deles 
pudesse impedir, deu uma boa olhada no quarteto na cama 
(COUTINHO, 1989, p. 54). 

 
 

A referência feita aos artistas americanos pelo escritor-personagem 

demonstra a relação cultural intensa entre Brasil e Estados Unidos na década de 80, 

revelando a grande influência do cinema norte-americano no país, alusão, aliás, 

utilizada em diversos momentos do romance. João Paulo e a protagonista Sofia 

eram jovens na década de 60; experimentaram, portanto, as revoluções que 

marcaram o contexto político e cultural, momento de transição38, em que a nova 

ordem internacional constituída pelo neocolonialismo, a Revolução Verde, a 

informática, foram, ao mesmo tempo, instalada e abalada pelas própria estruturas 

internas. A identificação do personagem João Paulo com escritores da ‗alta cultura‘ 

e, ao mesmo tempo, atores de cinema americano revela aspectos do pós- 

modernismo,    que,    segundo    Jameson    (1993,    p.    26),    caracteriza-se  pelo 

―esmaecimento de algumas fronteiras ou separações fundamentais, notadamente o 

desgaste da distinção prévia entre a alta cultura e a chamada cultura de massa ou 

popular‖. Jameson completa, afirmando que talvez seja a mais desanimadora do 

ponto de vista acadêmico, pois tradicionalmente sempre manteve um discurso no 

sentido de preservar a alta cultura ou de elite, geralmente em oposição ao meio 

circundante do prosaísmo, breguice e kitsch, preocupados em transmitir aos seus 

‗iniciados‘ a complexidade acadêmica de leitura, escuta e visão. A cultura de massa 
 
 

 

38 
Frederic Jameson (1993) O Mal-estar no Pós-Modernismo: teorias e práticas. 
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passa então a ser assimilada num texto literário, tornando difícil traçar uma linha 

divisória entre a arte superior e as formas comerciais. 

O pós-modernismo possui outra marca que acreditamos ser importante 

destacar, uma perspectiva em diálogo com a literatura de autoria feminina, que é a 

desconfiança em relação aos discursos universais e totalizantes. Apropriando-se da 

subversão de uma escrita tradicional, instituída pelo patriarcalismo, a escrita 

feminina assegura a discussão de modelos preestabelecidos. O romance objetiva 

discutir, através da protagonista Sofia, a condição feminina numa sociedade 

marcada por preconceitos, ao fazer emergir, através do texto, uma voz masculina 

que delineará personagens representantes dessa sociedade. Assim, a escritora 

Sônia Coutinho busca demonstrar uma voz que fala, enquanto outra é silenciada, e  

o sujeito, em sua enunciação, mune-se do poder outorgado pelo sociedade à 

História oficial como seara eminentemente masculina. 

A narrativa utiliza um jogo textual em que duas personagens femininas, 

Sofia/Laura Luedi, são assassinadas e o personagem-escritor, a caminho da 

finalização do romance, parece não conseguir distinguir entre a ficção e a vida de 

Sofia. Os dois planos narrativos imbricam-se e convergem para um mesmo ponto, 

unificando as narrativas. João Paulo, durante uma visita, senta-se à beira da cama, 

onde está Sofia, diz já saber quem matou Laura Luedi e conclui: ―foi o jornalista João 

Paulo‖: 

Sem despregar os olhos dela, como se estivesse hipnotizando-a para 
que se mantivesse imóvel, ele abre a bolsa, que mantém pendurada 
ao ombro, e tira de dentro uma pistola. 
Num gesto rápido, cobre a arma com o travesseiro e diz: 
- Que sensação esquisita. Estou dividido em dois. Há o que age e o 
que observa, lá do alto, de uma distância infinita. Este me ordena, 
agora: ―Atire na Miss‖. 
Dezenas de mãos apertaram o gatilho, três tiros surdos ecoaram no 
quarto (COUTINHO, 1989, p.177). 

 
 

A narrativa, embora apresente aqui o assassino oficial da protagonista, num 

outro momento, enfatiza que essa morte foi também simbólica, pois representa o 

rechaço da sociedade em relação a Sofia, que contrariou o destino esperado para 

uma mulher e traçou o seu próprio caminho. A personagem, então, reflete: ―o gatilho 

da arma assassina foi apertado por muitas mãos. E o alvo daqueles três tiros não 

era exatamente Sofia, sua pessoa física, mas o que ela representava, seu desafio‖ 



100 
 

 
 
 

(COUTINHO, 1989, p.114). Depois de ter realizado suas conquistas, Sofia retorna à 

cidade, como se não pudesse fugir de seu destino final: a morte: 

 
Mas, de repente tranqüila, neste fim de tarde em esparso cinza, então 
pensa que entende, afinal, a lição da cidade – a de que vai ter de 
morrer. A dádiva da cidade, o aprendizado da morte, sua sedução. A 
humilde certeza da morte, uma verdade que vê em cada rosto. Quase 
em paz, a morte na cidade descarnada pelo sol, desfeita pela chuva, 
cidade onde as frutas amadurecem depressa demais, oferecendo sua 
perecível polpa.. Então, foi por isso que voltou, descobre agora, 
ouvindo essa vaga musiquinha, era preciso que aprendesse a morte. 
Como um dia se aprende a velhice, mesmo sem querer, 
estabelecendo à própria revelia os necessários elos no tempo 
(COUTINHO, 1989, p. 90). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A leitura e a análise da escrita de Sônia Coutinho confirmam a preferência da 

autora por questões que são pertinentes à condição feminina: aspectos corporais 

que redimensionam e discutem o lugar social da mulher. Sua narrativa problematiza 

os dilemas que acometem a mulher: render-se ao casamento e à família, instituições 

que tolhem a liberdade feminina, ou romper e delinear uma vida com um roteiro 

próprio. Essas são questões vivenciadas pelas personagens que estão em  

constante conflito, refletindo a condição experimentada pela mulher no contexto das 

rupturas iniciadas nas décadas de 60 e 70. Suas personagens, na maioria mulheres, 

evidenciam um discurso que geralmente contrariam o convencionalismo dos valores 

sociais que regem a sociedade. 

Sua escrita extremamente atenta às transformações do mundo 

contemporâneo manifesta as vanguardas, típicas de uma sociedade pós-industrial 

que apresenta uma perspectiva pós-moderna. A Arte Pop faz sentir, dentro desse 

cenário, o próprio desafio ao cânone, ao instituir uma literatura escrita por mulher, 

que discute, durante a narrativa, situações que são próprias da mulher, refletindo a 

opressão que a encarcerou e os desafios que são colocados em seu caminho. 

Imbricadas às teorias feministas, as questões femininas problematizadas na 

narrativa são revitalizadas e passíveis de discussão no âmbito acadêmico, inserindo, 

por assim dizer, a mulher na História, segundo a sua concepção. 

A obra ficcional de Sônia Coutinho utiliza-se de elementos que são comuns à 

literatura pós-moderna, como as referências, constantemente trazidas na narrativa, 

as alusões e a intertextualidade, que estabelecem relações com a mitologia grega, a 

História, o Catolicismo e o Candomblé; além de poesias, bandas de rock, atores de 

filme americano, cantores e artistas, que integraram o momento da escrita do 

romance. Essas referências buscam reforçar alguns dos argumentos propostos pela 

narrativa, enfatizando e delineando o comportamento de alguns personagens. A 

Ironia, outro elemento que se presentifica na obra, constitui uma crítica à condição 

da mulher numa sociedade que estabelece um comportamento e dita as regras. As 

personagens femininas assumem, geralmente, condições que tornam evidentes 

nuances que contrariam a norma, mas, ao mesmo tempo, sentem-se vítimas e 

vulneráveis, como Cordélia, Lana e a própria Sofia, que irrompem em contradição ao 

estabelecido, mas não conseguem se desvencilhar do jugo do patriarcado. 
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A metaficção, como viu Linda Hutcheon (1991), trata-se de um recurso de 

linguagem semelhante àquilo que Jakobson (1977) chamou de metalinguagem, 

quando busca descrever a linguagem através da própria linguagem. Ao ficcionalizar 

a própria ficção, o romance analisado apaga a fronteira que separa História e ficção, 

desnudando a própria narrativa em seu processo criativo, tornando a narrativa 

labiríntica, como o é a vida dos próprios personagens: João Paulo, Fernando, Milena 

e a própria Sofia, interligados em conflitos existenciais comuns. A utilização desse 

elemento sugere a inserção da narrativa na ficção pós-moderna, porque, além de 

narrar a condição da escrita, discute elementos da narrativa, estabelecendo um 

pacto com o próprio leitor. 

Este estudo permitiu perceber, portanto, noções acerca do corpo feminino 

que, atadas ao discurso falocêntrico, dialogam com a escrita de Sônia Coutinho. 

Observamos que a sexualidade, enquanto identidade que define o ser, é 

estabelecida através das personagens que discutem esse aspecto corporal. A 

écriture féminine encontra ressonância na escrita coutiniana, que, através do corpo, 

possibilita inserir sua escrita num debate político e social. As teóricas Judith Butler 

(2008) e Luce Irigaray (2009) também trazem contribuições que ressignificam  a  

obra ficcional, com elementos que nos possibilitaram situar e universalizar a escrita 

de Sônia Coutinho, porque questionam a ordem instaurada, como a representação e 

o gozo feminino, aspectos que produzem, de certa forma, a visibilidade corporal da 

mulher. Logo, este trabalho trouxe contribuições significativas no que concerne aos 

discursos presentes na obra ficcional de Sônia Coutinho, universalizando os conflitos 

particulares das personagens, questionando o lugar social da mulher e evidenciando 

a problemática feminina na contemporaneidade. 
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