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– qual seria pois o papel do intelectual hoje em face das relações entre duas nações 

que participam de uma mesma cultura, a ocidental, mas na situação em que uma 

mantém o poder econômico sobre a outra? Se os etnólogos ressuscitaram por seus 

escritos a riqueza e a beleza do objeto artístico da cultura desmantelada pelo 

colonizador – como o crítico deve apresentar hoje o complexo sistema de obras 

explicado até o presente por um método tradicional e reacionário cuja única 

originalidade é o estudo das fontes e das influências? Qual seria a atitude de um 

artista de um país em evidente inferioridade econômica com relação à cultura 

ocidental, à cultura da metrópole, e, finalmente à cultura de seu próprio país? Poder-
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Canal 
 
Nada mais sou que um canal 
Seria verde se fosse o caso 
Mas estão mortas todas as esperanças 
Sou um canal 
Sabem vocês o que é ser um canal? 



 

 

Apenas um canal? 
 
Evidentemente um canal tem as suas 
nervuras 
As suas nebulosidades 
As suas algas 
Nereidazinhas verdes, às vezes amarelas 
Mas por favor 
Não pensem que estou pretendendo falar 
Em bandeiras 
Isso não 
 
Gosto de bandeiras alastradas ao vento 
Bandeiras de navio 
As ruas são as mesmas. 
O asfalto com os mesmos buracos, 
Os inferninhos acesos, 
O que está acontecendo? 
É verdade que está ventando noroeste, 
Há garotos nos bares 
Há, não sei mais o que há. 
Digamos que seja a lua nova 
Que seja esta plantinha voacejando na 
minha frente. 
Lembranças dos meus amigos que 
morreram 
Lembranças de todas as coisas ocorridas 
Há coisas no ar… 
Digamos que seja a lua nova 
Iluminando o canal 
Seria verde se fosse o caso 
Mas estão mortas todas as esperanças 
Sou um canal.1 

Pagu 

RESUMO 

Esta dissertação apresenta um estudo panorâmico do livro As Mulheres de 

Tijucopapo (1992), de Marilene Felinto, acerca da busca da identidade feminina 

perdida pelo deslocamento de Recife para São Paulo. Assim, Rísia, a narradora-

personagem nos permite pensar a importância da identidade, da memória e das 

lembranças na formação social das classes, que na busca do “elo perdido”, 

                                                           

1 GALVÃO, Patricia Rehder. Poema publicado n’A Tribuna, Santos/SP, em 27-11-1960.  

 



 

 

simboliza a reconstrução de uma identidade e identificação cultural. Trabalhamos a 

identidade nordestina para auxiliar na evidenciação da dor provocada pelas 

diferenças sociais, culturais e raciais no espaço fronteiriço entre Pernambuco e São 

Paulo. Dessa forma, pela natureza do repertório escolhido, tal investigação 

aprofundou discussões acerca do discurso da mulher enquanto escritora de uma 

personagem feminina, a costurar interpretações no tocante aos discursos cultural, 

identitário, ficcional e histórico sobre a relação da mulher com a sociedade e o 

espaço que ocupa, a congregar o locus da concepção artística a um diálogo possível 

de manifestar contemporâneas formas de representação da identidade/identificação 

feminina.  Os recursos que serviram de fundamento para nossas ponderações 

encontram-se ancorados nas demandas da teoria literária em torno da análise 

psicanalítica, como os escritos de Julia Kristeva (1989) para elucidar as questões 

relativas às reflexões existenciais das perdas de Rísia, Malvine Zalcberg (2003), que 

fundamentou nossa pesquisa no que concerne à relação entre Rísia, a mãe e 

demais mulheres da narrativa e Maria Rita Kehl (1997), que nos auxiliou para 

dilucidar as alusões de perda e dor do objeto amado; além da teoria de cunho 

cultural e pós-colonial de Michele Perrot (2005), a relacionar padrões sociais 

convencionais com questões levantadas por Rísia. 

 

Palavras-chave: Memória. Espaços intersticiais. As Mulheres de Tijucopapo. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents a study about the book ‘As mulheres de Tijucapapo’ 

(1992), by Marilene Felinto, which is about the lost identity search during her moving 

from Recife to São Paulo. During her trip the Character, Rísia, leaves for searching 

the lost link of her origin. Risia, in her eternal lost link search, simbolizes the 

permanent cultural identity, which finds itself in a multifaced and mobile form, which 



 

 

is in fact in construction. We work as well the hegemoniac speech that defines the  

multiracial and cultural Brazilian Society. The Northeastern identity auxiliates in the 

evidence of the pain caused by the racial, cultural and social defferences. Despite 

the narrator character and protagonist lives in a big city (São Paulo),she decides to 

come back  to her first time and space of her cultural identity/identificacion to try to 

know herself better at the circunstance for her acceptance will begin by the 

identification with her place of origin (Pernambuco). The resources which were used 

to give foundation to make our reflections are based on the literary theory, which 

surround the psychoanalitic analysis as Julia Kristevas’s (1989), Malvine Zalcberg’s 

(2003) and Maria Rita Kells’s (1992) writings. Besides, we can cite Michele Perrot’s 

cultural and post-colonial theory (2005); 

 

Keywords: Memories. Intertical spaces. As mulheres de Tijucopapo. 
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INTRODUÇÃO – SE EU PUDESSE DEDICAR ESSA HISTÓRIA...2 

 

A propositura desta pesquisa se encaminhou, principalmente, de investigar, 

na poética de Marilene Felinto, a discussão de identidade cultural e, a partir disso, a 

representação e autorrepresentação feminina negra, sob o olhar literário da autora. 

Assim sendo, o nosso estudo teve como foco exclusivo a personagem-narradora-

protagonista Rísia, do livro As mulheres de Tijucopapo3, a qual narra o processo 

identitário que se afigura no texto. Felinto traz nessa narrativa, de forma explícita, o 

reflexo da sociedade de sua época: as mulheres e a busca de identidade no 

desconhecido viver feminino. 

É nessa libertação, provocada pelo resgate de sua origem, que observamos 

na protagonista a tentativa de (re)descoberta do seu eu subjetivo e notamos sua 

necessidade de liberdade. Ao questionar o castigo do pai: “[...] por eu ter sucumbido 

ao meu desejo de ser chuva [...]” (FELINTO, 1992, p. 44) e ao se perceber amando: 

“[...] Jonas era o primeiro homem que eu amava [...]” (FELINTO, 1992 p. 44). Ao 

decidir “[...] largar-me pela estrada sozinha onde vou.” (FELINTO, 1992, p. 79). 

 Questionamentos sobre a repressão e a opressão proporcionadas pelo pai 

são feitos. No entanto, são feitos, internamente, de si para si, visto que: “O trauma é 

a ferida aberta na alma, ou no corpo, por acontecimentos violentos, recalcados ou 

não, mas que não conseguem ser elaborados simbolicamente, em particular sob a 

forma de palavra, pelo sujeito.” (GAGNEBIN, 2006, p. 110, grifos no original). Ao 

externar seu desabafo pela palavra, vemos a provocação da personagem a fazer 

atos que pudessem demonstrar o seu grande desejo de voz: “[...] eu endoideci e fiz 

cem barcos que me levassem a... mamãe?” (FELINTO, 1992 p. 45). Pretendemos 

com a análise comparativa desse livro, conduzir a uma visão mais ampla sobre as 

convenções do que chamam de pós-modernismo, referido aqui como um movimento 
                                                           
2 Título em referência à dedicatória do livro As Mulheres de Tijucopapo e o quão questionador e 

injusto é o silenciamento das mulheres na produção literária.  

3 FELINTO, Marilene. As Mulheres de Tijucopapo. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. Ganhador do 

Prêmio Jabuti de Revelação de Autor – 1983. 
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intelectual de grande questionamento da modernidade, inclusive seus conceitos e 

formas de representação.  

“A experiência de viver uma tradição feminina, passada de uma mulher a 

outra através de experiências comuns e rituais próprios e específicos [...]” 

(ALMEIDA, 2006, p. 2), é representada pelo desejo de vida renovada de Rísia. Ela 

figura, outrossim, o caráter das identidades subjetivas, a simbologia da influência da 

realidade exterior no processo formador de identidade/identificação e a atual forma 

de encarar o espaço-tempo do sujeito deslocado. A argumentação fez surgir 

questionamentos sobre a construção do sujeito da civilização ocidental no contexto 

da sociedade dos anos finais do século XX e iniciais do século XXI. 

Assim, temos o cotidiano das minorias sociais contado por alguém que não 

participa dos grupos que fazem parte da representação hegemônica da sociedade 

contemporânea. Isso evidenciou a inevitável necessidade de se ampliar a 

diversidade das percepções da realidade e a singularidade das transformações 

desencadeadas na sociedade pelas lutas de classes. 

Entendemos, com isso, que o Brasil, por conta de sua formação histórica, 

carrega em si uma formação étnica, e, por conseguinte, cultural bastante 

miscigenada onde compartilham, no mesmo espaço, diversas formas de economia 

que provocam gritantes diferenças entre classes. Dessa forma, em nossa sociedade, 

as pessoas das regiões menos abastadas são obrigadas a buscarem, 

diasporicamente, caminhos de fuga contra a fome e desempregos alarmantes 

provocados pela má distribuição de renda. 

O resultado destas contendas provocou inúmeras mudanças, sobretudo, na 

identidade do adstrito, pois ao se deslocar, o sujeito leva consigo uma visão não do 

que poderia ser, mas daquilo que fazem ele pensar que deveria ser. Outro fato é a 

peculiar relação entre identidade-memória-lembrança, que foi usada para 

compreender como este encadeamento coopera para a formação de uma 

identidade/identificação cultural individual e de uma tradição para uma coletividade 

esquecida. 
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Ao observarmos que a partir da segunda metade do século XX, mais 

precisamente, a partir dos anos 60, prosperou o conceito de identidade (individual) 

ao de identidade cultural (coletiva), acontece nos estudos literários a consolidação 

de um projeto identitário que conduziria a reterritorialização do sujeito definido pelas 

margens a reapropriar-se de um espaço existencial que poderia ser chamado de 

seu. A reelaboração crítica literária brasileira começa, dessa maneira, a discutir a 

temática da identidade cultural. 

Porém, a expressão do discurso literário, antes marcada pelo “eu” individual, 

encara o desaparecimento deste em detrimento do “eu” coletivo. A literatura começa 

a produzir textos com a voz da coletividade a criar e fixar um elo à questão da 

identidade ambivalentemente: no discernimento de sua perda e na procura de sua 

reconstrução. Uma literatura que tenta cultivar pela narração as culturas de 

resistência, mãe da identidade cultural. 

Mostramos, também, a figuração do sujeito detentor de uma consciência 

enraizada numa cultura, mas capaz de interagir com outras culturas e outras tantas 

consciências. Com isso, estudamos a prevalência da pluralidade identitária sobre 

uma identidade individual e a colaboração desse processo no equilíbrio da vida 

contemporânea em meio às teias da mundialização. Investigamos, outrossim, a voz 

de Rísia e sua correlação com a questão identitária, como ela se forma e as 

implicações dos diálogos, por vezes truncados, por vezes silenciados, por vezes 

emudecidos-gagos ou perdidos num texto com expressão densa e poética. 

Além disso, abordamos as representações socioculturais retratadas em Rísia 

para expor a sua trajetória de (re)descoberta de identidade feminina, ambas 

evocadas pela necessidade de renovação que a narradora-personagem exige para a 

sua vida após decidir sair em uma caminhada de retorno às terras pernambucanas à 

procura de sua genealogia, pois para ela em Tijucopapo estaria a sua origem 

desconhecida que precisava ser desvelada e só assim ela se proporcionar uma nova 

visão sobre si mesma. Fato que a faz se perceber detentora de um poder até então 

almejado, porém adormecido. 
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Tendo em vista as questões observadas, analisamos essa descoberta da 

identidade feminina de Rísia perante os desafios encontrados por ela num ambiente 

sociocultural e geopolítico onde não existia um referencial feminino poderoso, onde 

a subserviência de sua mãe, relatada muitas vezes na narrativa, é encarada de 

forma odiosa por Rísia, pois, ela não quer ser as mulheres à sua volta, e, por isso, 

não dá voz a elas; o despertar da reconstrução de si mesma aparece como etapa 

mais madura e experiente da personagem (Rísia), quando ela adquire capacidade 

de enfrentar os obstáculos que desafiam sua potência e sua capacidade.  

A partir desse questionamento, pesquisamos na narrativa de voz feminina do 

livro As Mulheres de Tijucopapo, o que a qualifica como obra que rompe com os 

modelos da hegemonia social, a necessidade de reconstrução da narradora-

personagem advinda de suas relações de escrita entre silêncios e vozes, ambos de 

relevante importância para o entendimento do percurso enveredado pela 

personagem. Além disso, analisamos o aspecto psicanalítico desse relacionamento 

mais omisso do que amoroso entre Rísia e a mãe e a influência desse vínculo no 

crescimento e amadurecimento da narradora-personagem. 

A partir das observações tratadas até aqui, vemos afluir questões 

significativas que se inserem no contexto da narrativa e que se afetam mutuamente: 

a necessidade de Rísia em reconstruir-se, em repensar, criteriosamente, a busca da 

identidade, propiciou o projeto identitário e cultural dela frente a suas concepções de 

si mesma nos conduziram a observar as novas formas de deslocamento que 

emergiram com a história mais recente; além de uma nova definição à visão 

feminina na literatura contemporânea.  

Assim, mergulhamos na busca da identidade do eu de Rísia, personagem 

feminina, que a partir de uma literatura que narra a opressão, o silenciamento e a 

perda, que estudamos o texto do livro As mulheres de Tijucopapo (1992), de 

Marilene Felinto. A leitura e mergulho no texto da autora e o desejo de apreensão da 

particular linguagem destemida de lutar pela coletividade em seu discurso narrativo-

ficcional. Partimos da experiência da leitura minuciosa do texto narrativo e do olhar 
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crítico literário, no panorama do comparativismo entre teoria e prática literárias que 

tecemos as tramas dessa pesquisa. 

Esse texto é fruto de uma das motivações para a proposição desta pesquisa: 

o questionamento sobre as narrativas de voz feminina em obras escritas por 

mulheres. Dessa contenda, surgiram algumas perguntas: que sentimento de 

revolução é esse na personagem principal? De que modo se configura a fala em 

Rísia? Quem é essa nordestina que deixa São Paulo e deseja procurar em suas 

raízes sua libertação e liberdade? Como as perdas influenciaram no percurso de 

reconstrução de si mesma? 

N’as Mulheres de Tijucopapo (1992), publicado pela primeira vez em 1982, 

possui um tom de libertação e culmina numa luta por revolução liderada por 

mulheres. A personagem principal e narradora, Rísia, decide enfrentar a BR e, ao 

longo de sua caminhada, comunicar-se em forma de carta ou telefonema, em língua 

brasileira com desejo de língua estrangeira, visto que ela se sentia mal 

compreendida, e, por vezes, emudece ou fala em outra língua, o que seria a única 

forma de protesto contra a sociedade que a reprime e exclui.  

“Agora eu não gaguejo mais, agora eu emudeço de vez ou falo direto em 
língua estrangeira. Ou vou-me embora. Mas, não poder falar, ser gaga, é 
um verdadeiro corte, é o sinal mesmo da ruptura, é o espanto maior de 
todos. Ser gaga, então, me calava muito. Eu já fui uma verdadeira muda.” 
(FELINTO, 1992, p. 40) 

 

Desde a dedicatória, nos deparamos diante de uma dúvida, pois ao dizer “Se 

eu pudesse dedicar essa história...” (FELINTO, 1992, p. 11), a autora nos fez refletir 

sobre quais motivos poderiam impedi-la de dedicar a sua história a alguém e as 

respostas aos questionamentos feitos por Rísia sobre valores, vozes, posturas, 

conquistas, autoestima e origem. Essa dúvida – se lhe era permitido a possibilidade 

de dedicar algo a alguém – aparece-nos como se o fato de escrever já tivesse sido o 

bastante. Como ousaria dedicar? Como uma menina que teve seus sentimentos 

subjugados pelo pai e afogados pela mãe seria capaz, ou melhor, digna dessa alta 

postura de escritora? O desejo move-a e é mais forte do que qualquer preconceito, 

silenciamento, opressão ou repressão que pudesse paralisá-la. 
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A força da personagem Rísia, antes silenciada por qualquer violência ou olhar 

repressor do pai, move o seu desejo de fazer revolução. Nesse processo, a 

submissão da mãe ao pai parece incompatível com a imagem, que ela quer para si, 

das mulheres de Tijucopapo (onde a mãe teria nascido), terra da revolução e das 

rosas vermelhas. Rísia recorre à imaginação para construir um caminho alternativo, 

como quando “tornava-se” barco, flutuante nas águas e fugindo daquele suplício que 

é viver sem se conhecer.  

Isso fora observado em determinadas cenas: o passeio de bicicleta com o 

personagem Jonas, evocam-se imagens alternativas de liberdade, como: chuva, 

bicicleta, campina, primeiro amor. No entanto, esse desejo de liberdade é reprimido 

pelo pai, que já a aguardava, após o passeio, para surrá-la, surra da qual a mãe não 

a poderia salvar, pois estava no hospital parindo outro filho que nasceria morto. 

Essa figura do pai extremamente opressor, violento, algoz de seu 

relacionamento com sua mãe, chega ao fim quando Rísia resolve ir a Tijucopapo, 

após Jonas ter terminado o relacionamento com ela. As dúvidas reaparecem sobre 

quem realmente seria ela e qual a sua genealogia. A estrutura repressiva começa a 

ruir quando, ao chegar próximo a seu destino: as tão esperadas terras de 

Pernambuco, onde ela, enfim, poderia renovar a esperança de se reconstruir.  

Rísia se depara com as mulheres de Tijucopapo, após os nove meses de 

viagem com o despertar de sua identidade feminina, que estava adormecido devido, 

provavelmente, a tantas situações de perda, ódio, mágoa e orgulho perante as 

figuras masculinas. A simbologia desse renascimento dá-se quando ela se sente em 

meio às “mulheres de cabelos grossos como cordas arrastando pela crina do cavalo” 

(FELINTO, 1992, p. 130), aquelas que não são como sua mãe, mas são as mulheres 

do lugar geográfico de sua mãe, detentoras do empoderamento por ela desejado. 

Nessa contenda, ao encontrar um cavaleiro chamado Lampião, com quem ela 

pôde ter uma conversa, após noves meses caminhando pela BR, numa diáspora 

reversa e silenciosa, ou seja, é no retorno para suas origens que ela (re)constrói a 

força do feminino herdada de suas conterrâneas, mulheres de revolução iguais a 

ela. 
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Com essas problematizações e diversas leituras, percebemos quão farto 

material tínhamos para pesquisar, estudar, investigar e, ousadamente, a contribuir 

para a premente tarefa de criar um corpo de pensamento sobre o sujeito de 

identidades plurais escrita por uma escritora mulher. 

Partimos, justamente, dessa morte para renascer, do esfacelamento para 

ressuscitar, da fragmentação para completar-se, do gozo para entender-se como 

voz que grita aos ventos a revolução provocada pela necessidade de reconstrução 

da identidade feminina que a todo instante o patriarcado quer silenciar. Mesmo 

diante dessa opressão, o desejo de liberdade que é despertado na narradora-

personagem impulsiona-a à busca de suas raízes, de acordo com o que nos 

explicita Castello Branco no livro A mulher escrita: 

Talvez a maneira menos agressiva de abordar a questão das relações entre 
o feminino e a escrita seja também a maneira mais radical: aquela que 
envereda pelo impossível do discurso, pelos silêncios do inominável, pelos 
absurdos de uma pré-linguagem que se quer além (ou aquém) do verbo, 
mas que se quer também comunicação. Vê-se logo que, a partir de tal 
abordagem, somos irremediavelmente lançados no território do insólito e do 
invulgar: aqui, exatamente aqui onde se dá a singularidade, busca-se a 
generalização, a gramática de um discurso que se diz feminino. E aí nesse 
território não há como ignorar o entrecruzamento das vozes da psicanálise e 
da teoria literária – fala-se da morte, do esfacelamento, da fragmentação, do 
gozo. (2004, p. 145). 

Essa voz que cansou de ser subjugada e passa a ser a voz de reconstrução 

do autoconhecimento, isto é, o saber-se quem é, expressa-se pela tentativa de 

compreender a origem de sua mãe. Desse modo, percebemos a necessidade de 

estabelecer um alívio para essa ligação tensa e poderosa e compreender como os 

nove meses do percurso até Tijucopapo pariu uma mulher renovada e conhecedora 

de si, que se mostra com autonomia, independência e renovação.  

  O desenvolvimento desta dissertação demonstrou, como já nos referimos, a 

narrativa de voz feminina de literatura brasileira, na valorização de gênero e, por 

isso, evidenciamos, também, o poder de escrita de uma mulher-escritora no cenário 

brasileiro contemporâneo. Esse interesse foi fortalecido pela existência de uma 

escrita feminina produzida em um Brasil preconceituoso, patriarcal, omisso e incapaz 

de ouvir ou dar voz à comunidade feminina do nordeste do Terceiro Mundo. 
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Além disso, é importante pensar como o direito à sua voz objetiva colocou a 

voz masculina em segundo plano, tanto por sua força de superar o passado quanto 

pela descoberta de si como sujeito, determinada sobre os objetivos e metas a serem 

alcançados. 

O nosso objetivo geral projetou-se nesta dissertação ao investigar o romance 

As mulheres de Tijucopapo (1992) sob o olhar analítico de (re)construção da 

identidade/identificação de si mesma pela personagem-narradora Rísia nos três 

espaços intersticiais que exerce importante representação para o processo 

identitário e a percepção de rememoração na narrativa: a casa, a escola e a rua. 

Quanto aos objetivos específicos, para expandir o objetivo geral indicado, 

investigamos a busca por identidade cultural do sujeito deslocado; analisamos e 

fundamentamos a relação mãe-filha-mulher de Rísia com sua genitora e as outras 

mulheres presentes na narrativa; exploramos criticamente as vozes, imagens, 

dizeres e não-dizeres de Rísia; verificamos os rastros do passado memorialísticos 

de Rísia para a reconstrução de seu eu individual e na coletividade; examinamos a 

relação entre as perdas e o desejo de desvendar seu passado na afirmação de um 

futuro melhor; compreendemos as maneiras como o texto literário da autora 

transporta a voz feminina para um espaço de baixa expressividade sociocultural. 

Quanto à metodologia, esta pesquisa analisou a personagem Rísia, a partir 

da percepção inicial, após a leitura e releituras do romance As Mulheres de 

Tijucopapo (1992), do qual ela é a personagem principal na representação da 

personagem de voz feminina nas diversas esferas sociais, culturais, políticas e 

geográficas brasileiras. A escolha do caminho que nos guiou, foi a aspiração por 

investigar a necessidade de Rísia em buscar de um referencial para a reconstrução 

de sua identidade/identificação sociocultural e a influência que as atitudes 

submissas e subservientes das mulheres de seu contubérnio tiveram sobre a 

construção de sua pessoa enquanto indivíduo social.  

Entendemos que para Marilene Felinto o contexto social de mulher, negra, 

pobre, retirante nordestina em que Rísia está inserida, além das implicações do 
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machismo repressivo-opressor do pai e o abandono do homem que ela ama 

provocou nela um querer procurar suas origens na terra natal da mãe. 

Por essa razão, analisamos a compreensão de como a reconstrução do 

feminino da personagem, feita num período de nove meses, representação de um 

parto de si mesma, na percorrida de retorno de São Paulo a Tijucopapo pôde nos 

mostrar o quão necessário foi para o empoderamento da personagem que procura 

por sua referência feminina no passado, pois que não existe a menor identificação 

dela com a mãe. 

A problematização da questão da identidade dilacerada pela mudança 

geográfica de Recife para São Paulo onde o feminino perde seu direito de voz e 

provoca questionamentos sobre as atitudes da mãe, podemos dizer, é também um 

viés para o entendimento da necessidade de reconstrução identitária da 

personagem. 

O despertar em Rísia de uma necessidade para reconstrução de sua 

identidade, nos pôs em frente às circunstâncias que nos permitiu investigar os 

símbolos de uma cultura omissa e opressora que silencia a voz feminina, fonte de 

expressão para a dignificação da mulher enquanto sujeito pertencente ao meio 

social.  

Diante desse eterno fazer-se literário, afirmamos que nossa pesquisa partiu 

sempre da literatura para analisar as temáticas aqui levantadas. Inicialmente, 

fizemos a releitura do livro As Mulheres de Tijucopapo, bem como dos demais textos 

ficcionais de Marilene Felinto, como também textos teóricos que abordem a questão 

da voz feminina no cenário literário.  

Após tais procedimentos, iniciamos esta escrita, que teve a revisão 

bibliográfica do material teórico, crítico e literário a respeito de nosso objeto de 

estudo será sempre se manteve revisado quando necessário. Adotamos uma 

abordagem qualitativa-comparativa e propusemos uma análise interpretativa com 

base nos autores e referências dos Estudos Culturais e da Crítica Feminista, ou 

ainda nas obras literárias que contribuíram para a discussão.  
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Fizemos análises fundamentadas nos artigos científicos, livros e revistas 

sobre o assunto para a problematização com base em estudos sociológicos, 

culturais e psicanalíticos, para analisar os comportamentos da protagonista e das 

demais personagens. Elaboramos permanente investigação dos diversos recursos 

discursivos que teremos em mãos após pesquisa teórica e prática com 

embasamento crítico-literário. 

Os procedimentos utilizados para a pesquisa incluíram: leitura e fichamento 

dos textos teóricos, leituras e releituras críticas e investigativas do livro As Mulheres 

de Tijucopapo (1992), de Marilene Felinto, participação e discussão nas aulas 

oferecidas pela orientadora da pesquisa sobre as temáticas do feminismo e dos 

Estudos Culturais, apresentações em congressos e escrita de artigos acadêmicos. 

Os procedimentos podem incluíram: assistência e leitura de entrevistas com a autora 

Marilene Felinto. 

Aqui, evidenciamos a questão da identidade, por procurarmos compreender 

sob a esfera sociológica. Como apoio teórico, mormente, de Staurt Hall (1998, 

2003), para comparar no terreno literário à questão do sujeito deslocado, 

descentrado e sua representação na narrativa de ficção, em que o sujeito é 

constituído de “identidades móveis” que se mutacionam à medida das demandas do 

local sociocultural onde ele se encontra; empreendo, também, a compreensão dessa 

estrutura no discurso da personagem Rísia de Marilene Felinto. 

A fundamentação teórica da nossa pesquisa partiu primordialmente do 

questionamento sobre o que veio a ser essa literatura de voz feminina surgida no 

cenário do período pós-colonial e pós-feminista. Como falarmos de voz feminina 

num cenário em que teoria e crítica se (con)fundem? 

A nossa análise seguiu no campo das obras A identidade cultural na pós-

modernidade (1998), Da diáspora (2003) de Stuart Hall, Uma literatura nos trópicos 

(2000) de Silviano Santiago e Locais da cultura (2003) de Homi Bhabha. Esse tipo 

de teoria produziu reflexão sobre a falta de identidade do sujeito descentrado nos 

espaços de movência da cultura onde há forte influência hegemonia sociocultural, 
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em que as ideologias patriarcais favorecem o silenciamento e a exclusão das 

bonificações do cotidiano para as minorias. 

No livro A mulher escrita, de Lucia Castello Branco e Ruth Silviano Brandão 

(2004), detivemo-nos para exprimir as dores e angústias da escrita de mulheres, 

pois essa obra trabalha com a teoria que embasou nosso questionamento sobre a 

necessidade de uma representação do poder da voz feminina na literatura brasileira. 

Também ela fez-nos pensar que a mulher-escritora pode ser responsável por 

retratar e questionar os problemas sociais de gênero. Desses escritos, mesclamos 

texto poético e texto teórico para que a visualização fosse a mais clara possível. 

Ana Lila Lejarraga em Paixão e ternura: um estudo sobre a noção do amor na 

obra freudiana (2002) e Malvine Zalcberg com o livro A relação mãe e filha (2003), 

esclareceremos a formação do amor entre mãe e filha e como, aos olhos 

psicanalíticos de Freud, faz-se e desfaz-se esse laço maternal e eterno.  

Guacira Lopes Louro em Gênero, sexualidade e educação (1997) nos 

respaldou na teoria sobre os espaços escolares e suas influências no crescimento 

social dos indivíduos. Sol negro (1989) de Julia Kristeva, A dominação masculina 

(2012) de Pierre Bourdieu e As mulheres ou os silêncios da história (2005) de 

Michele Perrot nos fundamentou no quesito submissão, repressão, opressão e 

silenciamento feminino e sua pendência à perpetuação dos estereótipos de 

exclusão. 

Ainda nessa perspectiva, tivemos como fonte de pesquisas algumas 

dissertações e teses, todas com o intuito de pesquisar a identidade feminina no 

contexto da literatura feita por uma escritora mulher e negra. Nossa pioneira foi 

VIEIRA (2001), que concentrou sua pesquisa na construção de identidade cultural 

da personagem Rísia, os questionamentos do discurso hegemônico e as 

contradições da cultura multirracial na sociedade brasileira e a classe pobre e 

nordestina excluída. Em 2007, SILVA nos fala sobre a representação do feminino 

por três vieses identitários: gênero, étnico-racial e de classe problematizada pelo 

olhar feminista na construção da identidade do feminino. NASCIF (2008), parte do 

pressuposto de equivalência entre a condição subalterna da mulher e do continente 
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latino-americano. Vemos a observação das representações construídas acerca das 

relações do gênero feminino na literatura e a problematização das personagens 

femininas na contemporaneidade que mesmo após o movimento feminista e da 

revolução sexual ao revelar a continuação de uma extrema dependência psíquica e 

afetiva do masculino na dissertação de MAIA (2010). No mesmo ano, REBELO nos 

auxilia a questionar o cânone literário ao expor a pluralidade de perspectivas na 

literatura contemporânea; o reconhecimento da literatura feminina negra para além 

das ideias de permissão ou concessão na construção da identidade feminina como 

sujeito de participação ativa da sociedade brasileira na desconstrução dos 

estereótipos. Em 2011, GRIGOLETO analisa a tradução do livro As mulheres de 

Tijucopapo para o inglês pela tradutora Irene Matthews. E, SILVA (2012) pesquisa 

as alteridades polifônicas (das idades infantil, adulta e mítica) no emaranhado 

discursivo de Marilene Felinto, a partir do não lugar do passado que ganha força no 

presente durativo dentro do relato memorialístico. Curiosamente, apenas mulheres 

pesquisadoras se comprometeram com a seara da investigação da escrita feminina 

do espaço intersticial de Marilene Felinto.     

Reconhecemos também o quão importante foi obedecer à necessidade de 

fazermos a ponte entre a autora do livro literário desta pesquisa e outras autoras que 

possuam a mesma postura de discurso de libertação da voz feminina através da 

liberdade autônoma do direito de falar, como vemos em Sejamos todos feministas 

(CHIMAMANDA, 2014) e o entre-olhares de Macabéa (LISPECTOR, 1998), ambas 

de maneira pincelada, posto que nosso estudo centra-se no livro As mulheres de 

Tijucopapo de Marilene Felinto.  

O que nos interessou nessa pesquisa foi investigar como a exaltação da voz 

feminina, do lugar do feminino na sociedade, não como força de trabalho ou como 

mãe-genitora-amamentadora, e sim como força intelectual da sociedade em que 

(sob)(re)vive. Fizemos, então, o caminho inverso do patriarcado, ou seja, através do 

estudo crítico, literário, teórico e poético – provocamos a abertura de caminhos para 

as vozes silenciadas das minorias e o combate à exclusão de gêneros pertencentes 

a essas classes minoritárias.    
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Por sabermos que nenhuma pesquisa é feita sem fundamentos teóricos e/ou 

críticos, procuramos nos atualizar com relação aos referenciais bibliográficos e à 

leitura da obra estudada. Utilizamos diversos livros, artigos, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado para fundamentar conceitos e explicações. E com 

leitura complementar de autores que acreditamos ter feito uma diferença significativa 

no que concerne a compreensão da literatura escrita na segunda metade do século 

XX, como Clarice Lispector (1998), Chimamanda Adichie (2011, 2015), Toni 

Morrison (2003).  

O filme O céu de Suely (2006), pela abordagem fronteiriça identitária feminina 

e a música ABC do Sertão (1988), por trazerem na sua melodia poética traços 

identificados no livro estudado. Essas representações culturais brasileiras-

nordestinas foram usadas somente como fonte de inspiração, por conta disso, não 

houve aprofundamento comparativo em relação a elas e o livro.      

O cenário contemporâneo da década de 1980 nos oferece narrativas escritas 

por mulheres, que geraram uma renovada re(a)presentação da voz feminina na 

sociedade da época, provocando na escrita e, por conseguinte, nas leituras uma 

nova avaliação da literatura notadamente nas abordagens socioculturais e 

geopolíticas. 

Nessa contextura, temos mulheres-escritoras-mulheres que tornam a sua 

escrita o grito que fora silenciado e nela expõem seus ideais de ser ativo em uma 

sociedade que a exclui, nega, reprime e oprime, sem entender que “[...] uma mulher 

precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção 

[...]” como diria Virginia Woolf (2014, p. 12). As identidades e identificações das 

mulheres não eram vistas ou percebidas na literatura, porque mulheres não podiam 

escrever, só podiam ser escritas, e, comumente, por escritores.  

Assim, as mulheres do cenário contemporâneo se apresentam como entes 

participantes de um espaço, de um contexto, de uma história de mundo, de uma 

vivência, de uma convivência, de uma descoberta com todos os prós e contras 

existentes para seus tempos e espaços cultural, social, geográfico e político. 

Comprovam, dessa maneira, que podem ser intelectuais, pois o que lhes falta, tão-
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somente, é oportunidade. Essas mesmas mulheres fazem parte de um grupo de 

“intelectuais de uma denominada nova diáspora” (Apud SPIVAK, ALMEIDA, 2008, p. 

13), ou seja, uma diáspora de relevante importância participativa das mulheres.  

Foi nesse cenário de novas abordagens socioculturais e geopolíticas com 

“obras de autoria feminina que enfocam personagens, sobretudo femininas, que 

habitam territórios liminares, espaços de movência, deslocamentos e 

desenraizamentos” (ALMEIDA, 2008, p. 11), que Marilene Felinto, no livro As 

Mulheres de Tijucopapo (1992), nos traz Rísia. A personagem discute sobre a 

função da memória no resgate de si mesma para a reformulação da sua própria 

identidade, em sua busca por sua origem e as respostas acerca da sua identificação 

em meio a um emaranhado de dúvidas, incertezas, questionamentos, (con)vivências 

e descobertas.  

No livro de Felinto estudado por nós, a escritora produz uma narrativa com 

caráter bastante peculiar, em que a personagem-narradora-protagonista Rísia, como 

bem expõe Marilena Chaui no prefácio da segunda edição (1992), “se sente 

enluarada e aluada, ensolarada e insolada, doida, pobre-magra-gaga, emudecida, 

lavada em chuva e lágrima, sufocada em vômito, parte à procura de origem. Quer 

resgatar uma herança contra o desamor, a miséria e o mutismo.”. É nessa 

libertação, provocada pelo resgate de sua origem, que observamos na protagonista 

a busca por respostas sobre sua identidade ao resolver partir de São Paulo, “tive de 

ir-me embora e cá estou, a não sei quantas milhas de caminho que me leva a 

Tijucopapo.” (FELINTO, 1992, p. 15). 

Sendo assim, Rísia vaga em seu fluxo de lembranças já que “aquilo que 

percebemos nos ajuda a reconstituir um quadro em que muitas partes estavam 

esquecidas” (HALBWACHS, 2004, p. 29). Isto é, ao reunir suas lembranças e 

colocá-las na mala de viagem e pegar a BR que a levaria de volta à terra natal de 

sua mãe, a personagem tenta unir passado e presente em busca de um futuro 

renovador e promissor:  

“Foi em Tijucopapo que minha mãe nasceu. Embora tudo se esconda de 

mim. Mas sendo que sei sobre o que ela me contou em acessos de um 
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desespero triste, e sobre o que sei que sou e que é dela e que escutei no 

bucho dela e que está traçado na testa dela e no destino nosso, meu e 

dela.” (FELINTO, 1992, p. 12). 

Ao viver a angústia de ser uma mulher sem conhecimento de si, encontramos 

Rísia, essa mulher que vê no passado de sua mãe a solução para os seus 

questionamentos sobre o processo de rememorização, pois  

Sem memória o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, 

perde suas capacidades conceituais e cognitivas. Sua identidade 

desaparece. Não produz mais do que um sucedâneo de pensamento, um 

pensamento sem duração, sem a lembrança de sua gênese que é a 

condição necessária para a consciência e o conhecimento de si. (CANDAU, 

2011, p. 59-60).  

Diz Rísia: “Só sei que minha mãe nasceu em Tijucopapo. Lugar de lama 

escura. O resto, mistério, nem ela sabe. Só eu que sei.” (FELINTO, 1992, p. 13). 

Ora, se ela sabe onde a mãe nasceu e está procurando respostas sobre si mesma, 

o melhor local para encontrar esse elo de identidade perdido é onde teve origem. 

Das dúvidas sobre “quem sou?”, percebemos em Rísia algo que nos remete a 

uma ocasião, estudada pela psicanálise, bastante particular na relação mãe-filha, 

que fez refletir sobre como se deu a formação da identidade humana e concluir 

sobre os possíveis motivos de sua procura por uma resposta. Conforme afirma 

Zalcberg, “A demanda da criança à mãe, não é, portanto, só demanda de objeto e 

de amor, mas também demanda de uma resposta sobre seu ser.” (2003, p. 69). A 

partir daí, Rísia resolve fazer o percurso contrário ao de sua família, isto é, retorna 

de São Paulo a Pernambuco pela BR como uma retirante, à procura de suas 

origens.  

Ao buscar uma resposta para tamanha submissão da mãe ao pai, passa a 

questionar tal comportamento, com o qual não se identifica: “Serei sempre uma 

voluntária à guerra até que se mate em mim esse poder meu para qualquer coisa do 

resto que não seja uma mulher casada numa casinha branca” (FELINTO, 1992, p. 

16), ou seja, ao mesmo tempo que quer ser diferente da mãe como numa espécie 

de proteção e enfrentamento por suas perdas (a amizade na infância, a própria 

infância pelo olhar repressor do pai, o irmão que nasceu morto, a mãe para o pai, o 
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pai para as amantes, Jonas, o espaço dentro de casa para os irmãos), “Estou indo 

para Tijucopapo agora; depois de papai mamãe, e a perda do amor.” (FELINTO, 

1992, p. 19); “Ismael seria o sexto filho de mamãe” (FELINTO, 1992, p. 19); “Papai 

tinha outras mulheres. Papai não se interessava por nós” (FELINTO, 1992, p. 19); 

“Luciana foi minha primeira entrada na esculhambação de mim mesma” (FELINTO, 

1992, p. 29),  

Rísia encontra na mãe a única forma de resposta para o reencontro de sua 

identidade perdida após tanto sofrimento, visto que em seus pensamentos ela 

divagava “Minha mãe nasceu e eu queria ver nisso a minha salvação” (FELINTO, 

1992, p. 14). 

Nessa odisseia, à procura da renovação de seu nascimento, Rísia percebe 

em si uma capacidade, uma potência que lhe proporciona condições para realizar o 

que ela se propôs desde que sofreu as perdas que lhe foram impostas em sua 

sofrida infância para a reativação de si através das recordações identitárias “Já sei 

que vou parar muitas vezes antes de continuar. Pois os fatos não são um só. 

Tijucopapo desemboca na rua onde vivi lá em Recife.” (FELINTO, 1992, p. 17); “Mas 

minha mãe nasceu em Tijucopapo. Às vezes eu confundo as vilas dizendo que é na 

Poti que nascem essas mulheres dadas como minha mãe” (FELINTO, 1992, p. 35), 

percebemos, pois, que nessas duas falas de Rísia,  

as imagens se fundem tão intimamente com as lembranças, e se elas 

parecem emprestar a estas sua substância, é que nossa memória não é 

uma tábua rasa, e que nos sentimos capazes, por nossas próprias forças, 

de perceber, como num espelho turvo, traços e alguns contornos (talvez 

ilusórios) que nos devolveriam a imagem do passado (HALBWACHS, 2004, 

p. 32).  

Nesse contexto, a ida da protagonista a Tijucopapo se torna, a cada milha, 

uma investigação por suas raízes. O retorno a Pernambuco se dá em meio em meio 

a uma viagem ao mundo da placenta, um tipo de retorno ao mundo em sua gênese, 

que se produz obedecendo a um modelo: “se produz obedecendo a um modelo: a 

cosmogonia ou um mito de origem, que desempenha o papel de um mito 

cosmogônico.” (ELIADE, 1989, p. 44). Esse mito de origem simbolizado pelos nove 

meses, tal qual “num parto às avessas” (ALMEIDA, 2006 p. 11), une-se a uma 
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simbologia da ruptura com essa mãe submissa e oprimida e a sua necessidade de 

empoderamento ao não 

 [...] desrespeitar a menina que existe dentro de mim. Que está sentada 

num trono, e por isso eu vou a Tijucopapo. Nem que lá eu seja uma perdida 

para o que há de beleza na safadeza. [...] Em São Paulo perde-se o amor 

de um homem e se está sujeito a tudo. São Paulo é de um jeito que não é o 

meu. (FELINTO, 1992, p. 79). 

De fato, essa garimpagem pelo diamante de sua existência parte, 

principalmente, do anseio gerado pela ruína de sua vida amorosa, muito parecida 

com a de sua mãe. O pai de Rísia abandonava a mãe e vivia tendo amantes, 

inclusive a tia dela; nossa personagem fora abandonada pelo amor de sua vida, 

acontecimento que teve como consequência um plano de retorno genealógico 

materno como justificativa de uma autoafirmação. Porém,    

O ponto em questão é que o ‘acabamento’ que de fato todo acontecimento 

vivido precisa ter nas mentes dos que deverão depois contar a história e 

transmitir significado deles se esquivou, e sem este acabamento pensado 

após o ato e sem a articulação realizada pela memória, simplesmente não 

sobrou nenhuma história que pudesse ser contada. (ARENDT, 2005, p. 32). 

Observamos, desse modo, que a identidade pode ser considerada um 

sistema no qual a memória e a lembrança são cíclicas em meio à imaginação para 

proporcionar a reativação, por evocação ou conhecimento numa fuga do 

esquecimento, enquanto tenta a contínua rememoração da inerente ascendência, 

como podemos observar no trecho a seguir: 

Bem, mas antes minha mãe nascera. E fora em Tijucopapo. Era 1935 e 

nem imagino como poderia ser, como podia ser, como podia nascer. Como 

se podia nascer em 1935? Acreditar num tempo que vem antes de mim? 

Era 1935, todos os raios da lua escapuliam do céu preto alumiando o 

caminho num atalho de serra por onde o jegue vinha empinando os caçuás. 

Minha vó era tão negra que se arrastava. Ela levava minha mãe, a que seria 

dada. Minha mãe veio num caçuá. Minha mãe foi dada numa noite de luar. 

Minha ó não podia. Era o seu décimo e tanto filho. Não podia matar mais 

um daquela fome que era toda de farinha e charque e falta d’água. Minha 

mãe seria dada. Minha mãe era novinha como um filhote. Eu chorava como 

nunca. (FELINTO, 1992, p. 19). 

Assim, temos a imagem da antecessora de sua mãe, ou seja, sua avó “tão 

negra que se arrastava” (FELINTO, 1992, p. 19). Apreende-se do avesso desse 
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trecho a subjugação de Rísia perante o passado de sua história, um presente que 

devasta e um futuro duvidoso representado pelo signo arrastava, pois, o ato de 

arrastar é característica dos vermes, considerados os “piores” no escalão dos seres 

vivos. Essa figuração sobre ser negra e pobre como herança de seus pares 

anteriores biológicos, a transformam em um ser marginal tal qual um verme vivendo 

no subsolo da sociedade.  

Entretanto, a personagem-narradora-protagonista confessa, numa simbologia 

análoga àquela pela qual sua mãe passara, ao se comparar com uma puta para 

justificar e explicar a sua condição de classe marginal na cidade de São Paulo “’Sou 

uma puta, me levem para onde quiserem’. Pois que só assim poderia eu entregar-

me à distância plena e total que é a de dar o meu próprio corpo, sem orgulho, sem 

dignidade, sem amor, sem dor.” (FELINTO, 1992, p. 99). Também revela uma 

revolta por ter sido abandonada “Mãe, você me teve mas eu nunca tive você. Eu 

quis você, você nunca me quis. Mãe, cara de cu.” (FELINTO, 1992, p. 63). Ora, 

notamos as passagens em paralelo nas quais há o abandono das filhas pelas mães. 

A culpa sobrevive como uma herança. 

A reconstrução de sua identidade a partir da recuperação das referências 

identitárias de tradição feminina, passada de uma mulher a outra através de 

experiências comuns e rituais próprios e específicos, sempre relacionados às 

modificações do corpo e à construção da identidade sexual (ALMEIDA, 2006, p. 2), é 

representada pelo encontro de Rísia com um homem então desconhecido, chamado 

Lampião, homem que a leva a Tijucopapo.  

O encontro dos dois personagens ocorre quando a protagonista está próxima 

a seu destino pernambucano, sendo abordada por “macacos” (militares contrários à 

“revolução” na qual estavam envolvidas as mulheres de Tijucopapo). É nesse 

momento da narrativa que um desejo, constantemente expresso no texto, se realiza, 

o desejo de ver flores vermelhas. 

Eu montei atrás do homem no lombo do jegue e por algum tempo nós 

cavalgamos. [...] O homem e eu nos roçando a cada trote. [...] eu vira flores 

vermelhas finalmente, eu vira flores vermelhas então, e ouvira o cantar dos 

grilos e o piar de corujas e o uivar de lobos, e urros, e silvos e cios e gosma 
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e sangue, rasgos, buracos, beijos e abraços, os sons que compunham a 

nossa música, os sons que se juntavam numa ária que era nossa, dele 

homem e de eu mulher cruzando uma noite de raríssima lua melada. 

(FELINTO, 1992, p. 111). 

Finalmente, Rísia entra em contato com sua mãe por uma carta em que conta 

sobre esse encontro com sua identidade feminina reconstruída após a sua chegada 

em Tijucopapo: “É isso mesmo, mamãe. Eu quero que minha vida tenha um final de 

filme de cinema em outra língua, em língua inglesa. Eu quero que tudo me termine 

bem.” (FELINTO, 1992, p. 137).  

Além disso, vimos as representações socioculturais retratadas em Rísia para 

expor a sua trajetória de (re)descoberta do poder feminino, motivadas pela 

necessidade de renovação, que a narradora-personagem exige para a sua vida. E, 

assim, decide sair em uma caminhada de retorno à procura de sua genealogia – 

pois para ela, em Tijucopapo, estava a sua origem desconhecida que precisava ser 

desvelada. Só assim se proporciona uma nova visão sobre si mesma. Esse fato 

permite-a descobrir-se detentora de um poder até então querido, porém adormecido, 

por isso, quando falamos em poder, referimo-nos tanto à potência quanto à 

possibilidade. 

Faz-se necessário aqui uma apresentação de nossa autora, visto que apesar 

de ser brasileira, não vemos seus escritos emprateleiras de livrarias ou bibliotecas. 

Pretendemos, com isso, instigar a curiosidade por conhecer sua obra e por 

consequência pesquisá-la.   

Pernambuco, numa vila operária denominada Poti, à beira do Rio Cuieiras, 

entre Paulista e Olinda, sob o Sol de Sagitário, aos dias 05 de dezembro de 1957, 

neta de preta e de índio, aponta para o mundo Marilene Barbosa de Lima Felinto, de 

família pobre, nossa menina nasceu debaixo de alguns rótulos, que futuramente 

seriam o seu motivo maior de luta contra as injustiças sociais. 

Aos dois anos de idade a família se mudou para Recife, no bairro Imbiribeira. 

De onde Felinto tem boas lembranças: “a maior parte do tempo nua da cintura para 

cima, chupando manga espada e manga rosa do pé; descascando e chupando 

roletes de cana cotada na hora” (FELINTO, 2004). Lá viveu até os onze anos. 
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Por ter nascido em um lar proveniente da margem e da fome, desde menina, 

sentiu as dores de carregar pechas do preconceito e entendeu que para fugir desse 

mundo ao qual a oprimia tinha como primeira e única opção se refugiar nos livros. 

Aluna dedicada aos estudos, Felinto gostava de observar o mundo à sua volta com 

os olhos de Júpiter: visão de generosidade, convivência em grupo e contrária a 

iniquidades sociais. 

Filha de mãe evangélica e pai ateu, Felinto convivia com grandes conflitos 

dentro de casa, provocados por questões ideológicas ou religiosas, pelo 

desemprego do pai provocado pela falta de opção de trabalho em Pernambuco, mal 

que assolou (assola?) a região árida Nordeste do Brasil. Supomos, pois, que tais 

condições opostas deixariam qualquer criança meio labiríntica dentro de sua própria 

casa. 

De pensamento firme e caráter idealista, ela foi crescendo num ambiente 

onde as disparidades sociais e culturais só provocavam nela revolta e ódio. A 

opressão provocada pelas elites a deixava sempre inconformada e questionadora 

sobre como seria possível viver em Recife com tantas diferenças e se não seria 

possível uma solução para esses problemas e se houvesse, como fazê-la. 

A primeira consciência da fome se deu aos nove anos, morando ainda em 

Recife, quando ao chegar em casa perceber que “havia um silêncio difícil na 

cozinha” (FELINTO, 1999, p. 113), a falta de palavras da mãe para explicar a falta 

de comida no prato e o choro inconsolável da irmã mais nova que pedia “leite quente 

com bolacha” (FELINTO, 1999, p. 113). Um misto de sentimento de humilhação e 

impotência perante a realidade da fome em sua própria casa... 

O pai desempregado e por vezes comendo somente farinha com açúcar para 

enganar a fome, a família de Felinto seria mais uma vítima da “fome moderna” 

(FELINTO, 1999, p. 109), um dos pecados criados pelo capital? O pai se sente 

expulso de Recife e disso nasce a necessidade de se mudar para o Sudeste.  

O destino seria São Paulo, para fugir da economia da fome no ano de 1968. 

Felinto e os irmãos sofreram muito com a mudança, pois ela e os irmãos se sentiam 
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estrangeiros dentro do seu próprio país. A fala, os costumes, o lugar, enfim, se 

tornou algo bastante estranho aos seus sentidos de menina nordestina migrante 

num Brasil das desigualdades numa transição demorou um pouco para ser digerida. 

Aos onze anos, Felinto sentiu toda a dor de ser retirada de seu lugar por 

conta da má distribuição de renda, tudo em nome de um desenvolvimento do Brasil. 

“Mas que desenvolvimento é esse?” “Que nos joga no curral da fome?” “Que nos 

humilha no que mais precisamos para sobreviver? Para que tamanha injustiça?” 

Apesar de ainda criança, a dor da injustiça era bastante latente e, acreditamos que 

isso provocou uma escrita-navalha-na-carne. 

Percebemos uma fala de insatisfação em face da arbitrariedade geopolítica e 

sociocultural num retrato da migração brasileira: “Eu fui uma menina que cresci com 

muita raiva. Muita raiva da minha condição no mundo. Eu via a minha condição no 

mundo e isso me dava uma profunda raiva, porque eu queria ser feliz, eu queria 

crescer e ter um carro vermelho e ser rica. Essa era a imagem que eu tinha de mim 

menina e aquilo me parecia absolutamente inatingível naquela condição em que eu 

vivia. Então eu cresci com muita raiva do meu pai, com raiva da minha mãe, com 

raiva da vida que eles me faziam vier, com raiva de ‘tá’ numa cidade que eu não 

gostava, de uma comida que eu detestava, de ser discriminada na escola porque era 

nordestina. E eu precisei colocar essa raiva em algum lugar. Eu acho que... podia 

ser louca hoje, podia ser uma assassina, uma bandida, alguma outra coisa do tipo 

se... eu acho... se eu não tivesse transformado num motor de uma outra coisa...”  

A fome passada em São Paulo era “A fome que tem a ver com os fundos dos 

quintais.” (FELINTO, 1999, p. 116). Era a fome de humanidade. Era a fome de 

Recife, das cores e sons. Felinto estava faminta por entender o que era aquela nova 

vida, nova cidade. Fome dos resultados daquela mudança de mundo. Fome de 

compreensão dos motivos do pai ter sido obrigado a se mudar. A fome ecoava 

estômago-cérebro num circuito de dor física, psicológica, social, cultural, geográfica 

e de novos significados.  

O aprendizado forçado de um “novo idioma” também fez parte de sua 

trajetória para sacear a fome de Recife. Felinto e os irmãos costumavam ficar 
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treinando em casa o sotaque paulistano para tentar diminuir o preconceito, aumentar 

a aceitação dos outros indivíduos consigo e tentar amenizar a raiva de estar onde 

não queria. Porém, coisa alguma substituía o desejo de estar novamente em Recife, 

nem das visitas à praia de Boa Viagem e muito menos ir ao Mercado São José com 

os sabores das mangas tiradas do pé e as brincadeiras de rua. 

“O estranhamento vivenciado por pertencer a outro meio, a outra origem e a 

outra língua determinou a vontade de escrever e de se expressar em outras 

línguas.” (VIEIRA, 2001, p. 16), portanto, seria o uso do inglês em seus livros uma 

figuração do desafio de ter de enfrentar opostos encontrados em São Paulo? O 

trauma sofrido com a mudança e suas querelas irresolutas por uma criança que 

sente raiva por ter sido obrigada a abandonar e “perder” seu lugar, sua identidade. A 

perda de suas especiais circunstâncias influenciando nas expectativas de vida e o 

sofrimento pela angústia de estar impotente, insegura e com raiva. Uma língua 

estrangeira ou estranha? As traduções algumas vezes impossíveis para o seu jeito 

de falar e o desafio de ter de conviver com os monstros criados pelo desigual fez de 

nossa menina alguém que não suportaria se sujeitar a mais ninguém que não fosse 

ela mesma. 

Os problemas eram engolidos, mal digeridos e vomitados. São Paulo era 

cinza, dissonante e distímico, com provocação de estranhamento da linguagem e 

dos costumes aliado ao sentimento de impotência face as situações de preconceito. 

Tudo isso, só fazia aumentar a dor da perda do seu lugar identitário, se perceber 

num território que não é seu, enxergar uma paisagem que lhe aparenta embaçada.  

Filha do tijuco, não consegue se esquecer, mesmo depois de tantos anos 

longe de Pernambuco, das lamúrias e penas que a fome trouxe, as obrigatoriedades 

que a falta de comida provocou, a sua vida de retirante em São Paulo, apesar de 

não se sentir nem mais nordestina. “Nem me sinto mais nordestina...” Esse assalto à 

sua identidade quando ainda criança trouxe uma necessidade de identidade 

bastante visível em seus escritos na idade adulta, como ela mesma observou: “tudo 

em literatura de ficção é um pouco biográfico”. 
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Cada vez mais ela se entregava ao mundo dos estudos. Estudante dedicada 

e ao mesmo tempo atrevida, fazia do espaço escolar um lugar de resistência de 

seus ideais comunitários. Formou-se em Letras Português-Inglês pela USP em 

1983. Sofreu depressão no final do primeiro ano de curso, a salvação foi a literatura 

de Clarice Lispector. Reclamava da falta de discussões literárias na academia, mas 

confessa que aprendeu a manejar a língua melhor depois do estudo superior. Fora 

professora, tradutora de, cronista e colunista da Folha de São Paulo. 

Dona de uma fala que expressa uma densidade clariceana e uma lâmina 

afiada graciliana, influências para a sua escrita agreste, seca e dura e ao mesmo 

tempo carregada de um lirismo consistente que é capaz de transmutar valores 

sociais com uma linguagem bastante peculiar, fluída, fluente e espiralada, daquelas 

que coloca o leitor num plano convidativo para dialogar e comungar desejos, dores e 

valores da sociedade. 

O caminho dos tijolos dourados felintiano, presente em cada palavra escrita e 

cada silêncio dito, nos leva ao mundo mágico do rancor lírico de mundo da escritora. 

O silêncio de quem tem muito a dizer e pouca ou nenhuma oportunidade de falar. O 

silêncio que denuncia a opressão social, cultural, psicológica, racial e/ou de gênero 

pelas representações. O silêncio do dizer-sem-dizer nas entrelinhas do texto. Um 

silêncio trazido pela chuva para as ruas em dias de inverno. O silêncio do 

sentimento de chuva por vezes descrito em seus textos.  

A escrita feminina de Felinto acompanhado seu jeito despudorado, 

espontâneo e sem amarras, veio naturalmente, conforme disse a própria autora, da 

“necessidade interior muito grande de me expressar, de expressar o mundo, de criar 

o mundo, de recriar o mundo real ‘pra’ eu entender o mundo melhor. Mas eu nem 

acho isso uma coisa muito normal. Escrever. Nunca achei...”. A literatura 

apresentada com válvula de escape, estopim da implosão e o duto responsável pelo 

caminho de salvação do mundo exterior, externo, estranho. 

Da busca por respostas, Felinto nos remete a algo bastante peculiar na 

relação mulher-sociedade que faz repensar sobre a formação da identidade humana 

e concluir sobre os possíveis motivos de sua procura por uma solução. Vemos isso 
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nos escritos de uma retirante que passou fome e que ainda vive à procura de suas 

origens. As imagens e figuras no seu texto percebem uma força, uma potência que 

lhe proporciona condições para realizar o que ela se propôs desde que se tornou 

adulta e independente, mesmo que o corpo social a exclua por sua cor, gênero ou 

classe.  

Regida pelo fogo, impulsiva e intensa, Marilene Felinto traz nos seus quatro 

livros uma acentuada transcendência dos conhecimentos absorvidos nas mudanças 

e vivências com pitadas de linguagem franca e intelecto vivaz. O seu primeiro livro, 

As Mulheres de Tijucopapo (1982), lhe conferiu o Prêmio Jabuti de autora revelação 

no ano de 1983, traduzido para o inglês, francês e alemão. Os demais livros são: O 

Lago Encantado do Grongonzo (1987); Postcard (1991), livro de contos e Obsceno 

Abandono: Amor e Perda (2002). 

A arte de ser desagradável perante seu maior inimigo: o capital. A coragem 

de lutar no enfrentamento à submissão masculina por uma sociedade mais justa e 

equânime baseada na indistinção entre os seres humanos. Uma revolução, uma 

exaltação da voz feminina, do lugar do feminino na sociedade, não como força de 

trabalho ou como mãe-genitora-amamentadora, e sim como força intelectual da 

sociedade em que (sob)(re)vive; a autora faz o caminho inverso do patriarcado: 

provoca a abertura de caminhos para as vozes silenciadas das minorias e o 

combate à exclusão de gêneros pertencentes a essas classes minoritárias de forma 

questionadora e poética, social e literária. 

Nesse processo de descoberta e entendimento de si mesma, Felinto recorre à 

imaginação para construir um caminho alternativo nessa percepção de revelação 

fazendo uso da literatura como “terceira perna que apoia você no mundo” (frase dita 

em uma das poucas aparições da escritora) na luta contra o viver sem voz, 

unicamente por ser mulher.  

Em 1990, foi convidada para trabalhar no Folha de São Paulo. O jornalismo 

entrou em sua vida, segundo a própria autora, porque precisava trabalhar, porque 

nunca fora muito afeita à linguagem jornalística complementa. E, mesmo tendo 

passado 12 anos trabalhando lá, não admite ter uma linguagem diferente da que usa 
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na ficção. Ela diz ser indissociável a escritora da jornalista e se não acredita que 

exista a possibilidade de uma separação. 

Por conta da sua missiva cortante, em 2002 pediu demissão da Folha de São 

Paulo por achar desnecessárias as imposições que a diretoria da redação do jornal 

a impôs: textos avaliados antes das publicações, seus textos seriam em edições 

quinzenais e não mais semanais e salário diminuído pela metade. Mesmo sendo 

chamada e avisada sobre não ter mais tais imposições, ela preferiu não voltar e 

dizer que “prefiro passar fome” a voltar a escrever para o folhetim paulista. 

   Atualmente, em silêncio literário.  
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cena (des)crente 

        voraz fome 

 

infanta (re)escrita 

           suculenta sede 

 

afago de (a)territoriar 

         raiz desgraça 

 

(re)memória 

    dor 

         abandono 

                         cinzas 

             (re)nasce 
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1.1 Mãe: identidade e identificação 

“A dificuldade da filha de afastar-se da mãe explicaria 

a expressão de uma ligação profunda entre ambas e 

o resultante ressentimento por essa relação exclusiva 

da qual a filha não consegue se desentranhar.” 

Malvine Zalcberg  

 

“Ontem eu me lembrei que mamãe nasceu em Tijucopapo.” (FELINTO, 1992, 

p. 12). É com esse vir a recordar que Rísia resolve voltar ao tempo e ao espaço 

primeiro de sua identidade cultural, numa viagem com duração nove meses, para 

assim melhor se entender ao (re)conhecer suas raízes. 

Ao procurar identificação com suas origens e reavivar memórias, nossa 

personagem supõe encontrar em seu passado a ressignificação para sua vida, após 

perder “o amor de um homem” (FELINTO, 1992, p. 59) ela se põe “num caminho de 

milhares de milhas chorando de morte e medo. [...] O amor de um homem, eu 

chorava como mulher [...]” (FELINTO, 1992, p. 59), ou seja, enquanto caminha, ela 

vive um misto de ponderação e determinação a fim de se entender como um ser 

social capaz de crescer, e, consequentemente fazer seu processo de 

amadurecimento. 

Mas como se entender se a identidade cultural havia sido perdida ao se 

mudar para a “São Paulo é de um jeito que não é meu. E é tremendo de choro que 

suporto aceitar que São Paulo tem o seu jeito.” (FELINTO, 1992, p. 79)? A provável 

solução seria retornar à terra natal materna para eliminar ou ao menos diminuir a dor 

de não se reconhecer numa terra que se mostra estranha e desacolhedora ao 

reencontrar seu elo perdido. 

A relação entre Rísia e a mãe se mostra de maneira dicotômica e equivalente 

como amor/ressentimento de onde nossa personagem tira forças para buscar sua 

revolução interna: descobrir dentre as mulheres que moram onde sua mãe nasceu 

sua força de tornar-se mulher, dona de si, diferente de sua mãe no reforço do desejo 

de se conhecer, de acordo com o que veremos no próximo excerto 
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Era a Poti, a vila-lua onde eu nasci e onde nasciam essas mulheres 

doidas como tia, ou essas pobres mulheres como mamãe, que eram 

dadas numa noite de luar, por minha avó, uma negra pesada, e que 

depois seriam mulheres sem mãe nem irmãos, desgarradas, 

mulheres tão sem nada, mulheres tão de nada. Era a Poti, e minha 

mãe era filha adotiva de Irmã Lurdes, a mãe de tia. Minha mãe tinha 

perdido todos os contatos com o verdadeiro de si mesma. O último 

originário de mamãe se apagou com os raios da lua na noite de luar 

em que ela foi dada. Tudo de mamãe é adotado ou adotivo. Minha 

mãe não tem origens, minha mãe não é de verdade. Eu não sei se 

minha mãe nasceu. (FELINTO, 1992, p. 34). 

 

Ao se deparar com os determinantes sobre a vivência de ser mulher e o 

retorno a seus princípios que encontramos Rísia, uma mulher decidida a ser 

diferente de sua mãe mesmo sem a apagar de seu ser. A personagem carrega a 

mãe dentro de si e transforma esse sentimento em ação na comprovação de seu 

poder feminino para assim confirmar o poder que emana de seu âmago. Esse poder 

refere-se tanto ao ato e à autoridade de se sentir poderosa, quanto à potência de 

fazer parte da sociedade como um ser capaz de efetuar funções e de dispor de força 

e influência para realizar-se. 

Em sua busca pelas raízes da mãe, que por consequência são suas também, 

Rísia remete-nos a algo bastante peculiar na relação mãe-filha, que faz refletir sobre 

a formação da identidade humana e presumimos os possíveis motivos de sua 

procura por uma resposta. Conforme afirma Zalcberg, “A demanda da criança à 

mãe, não é, portanto, só demanda de objeto e de amor, mas também demanda de 

uma resposta sobre seu ser.” (2003, p. 69). Presumimos, assim, que Rísia pensa em 

decifrar a mãe para decifrar-se a si mesma: “[...] sobre o que sei que sou e que é 

dela e que escutei no bucho dela e que está traçado na testa dela e no destino 

nosso, meu e dela.” (FELINTO, 1992, p. 12).  

A partir daí, Rísia resolve fazer o percurso contrário ao de sua família, isto é, 

retorna de São Paulo a Pernambuco pela BR, como uma retirante em busca de suas 

origens. Ao ansiar por uma resposta para tamanha submissão da mãe ao pai, passa 

a questionar esse comportamento, com o qual não se identifica. E é nesse ínterim, 

agora em busca da revolução, que Rísia percebe em si uma força, uma potência que 
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lhe permite condições de realizar o que se propôs desde que se tornou adulta e 

independente – ainda que o corpo social a exclua por sua cor, gênero ou classe.  

Contudo, mesmo Rísia responsabilizando a mãe por sua tristeza somatizada 

pelos vômitos, “Já vomitei várias vezes na vida sem que minha mãe tenha podido 

evitar.” (FELINTO, 1992, p. 14) e gagueiras, “Quando mamãe nos contou sobre 

papai e tia, eu fiquei gaga de novo.” (FELINTO, 1992, p. 40). Essa ligação que ela 

tenta ao mesmo tempo permanecer e se livrar acompanhado de um desalento por 

vezes paradoxal ao questionar  

Por que você nasceu, mamãe? [...] Porque, se você não tivesse nascido, eu 
não precisaria sair da brincadeira, todo fim de tarde, aperreada com você. 
Eu não precisava apartar suas intrigas com papai. Nem me distrair comendo 
lombrigas para hoje vomitar até as tripas. (FELINTO, 1992, p. 33). 
 
 

Nesse contexto, a ida da protagonista a Tijucopapo se torna, a cada milha, 

uma investigação por suas raízes. O retorno a Pernambuco se dá em meio a um 

renovamento que “se produz obedecendo a um modelo: a cosmogonia ou um mito 

de origem, que desempenha o papel de um mito cosmogônico.” (ELIADE, 1989, p. 

44). Esse mito de origem simbolizado pelos nove meses, tal qual “num parto às 

avessas” (ALMEIDA, 2006 p. 11), une-se a uma simbologia da ruptura com essa 

mãe submissa e oprimida e a sua necessidade de empoderamento ao não 

[...] desrespeitar a menina que existe dentro de mim. Que está sentada num 
trono, e por isso eu vou a Tijucopapo. Nem que lá eu seja uma perdida para 
o que há de beleza na safadeza. [...] Em São Paulo perde-se o amor de um 
homem e se está sujeito a tudo. São Paulo é de um jeito que não é o meu. 
(FELINTO, 1992, p. 79). 

“Mamãe, por exemplo, jogava o peso de sua gravidez de mundo nas minhas 

mãos.” (FELINTO, 1992, p. 37), a procura pela identidade ao expressar sua dor 

sentida pela mãe, uma dor que não era só da mãe ou só dela, era uma dor das duas 

como se ainda estivessem ligadas pelo cordão umbilical, porque 

experiência de viver uma tradição feminina, passada de uma mulher a outra 

através de experiências comuns e rituais próprios e específicos, sempre 
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relacionados às modificações do corpo e à construção da identidade sexual4 

(ALMEIDA, 2006, p. 2).  

Percebemos então o quão é relevante para Rísia a sua relação com a mãe 

pois notamos que há uma “relutância particular [...] em abandonar a identificação 

fálica na qual encontrara um lugar definido: ser o objeto de desejo da mãe.” 

(ZALCBERG, 2003, pp. 101) quando ela diz “Mamãe foi quem me deu a vida e a 

morte. [...] Ela foi luz e escuridão.” (FELINTO, 1992, p. 23), isto se explicaria pelo 

fato de nossa personagem não  ter a afeição da mãe ao expressar com um tom de 

ressentimento: “Mãe, você me teve mas eu nunca tive você. Eu quis você, você 

nunca me quis, mãe, cara de cu.” (FELINTO, 1992, p. 63). 

Ao passo que se sente necessária para proteger a mãe do pai e suprir as 

necessidades da mesma mãe que não a quer, seria como se dissesse de si para si 

que “meu ódio está salvo e minha culpabilidade matricida está apagada. Faço d’Ela 

uma imagem da Morte para impedir que eu me quebre em pedaços pelo ódio que 

tenho por mim quando me identifico com Ela” (KRISTEVA, 1989, p. 33) numa 

tentativa frustrante de salvaguardar interiormente o seu sentimento materno pela 

própria mãe. Essa mãe que “era uma coitada, dada, grávida, flácida, apática.” 

(FELINTO, 1992, p. 32) se mostra para a filha como a representação da busca por 

um modo de encontrar a identificação de sua identidade no seu passado que vem de 

sua genealogia. Pressupomos que para Rísia o retorno a Tijucopapo seria  

uma solução para o enredamento originado na dominação que a 

sexualidade da mãe exerce sobre ela. Pela resolução desse envolvimento 

com a sexualidade da mãe, a filha estabelecerá a constituição de uma 

identificação feminina para ela própria. (ZALCBERG, 2003, p. 145) 

Além disso, vemos as representações socioculturais na personagem na 

exposição da sua trajetória de (re)descoberta do poder feminino, motivadas pela 

necessidade de renovação que a narradora-personagem exige para a sua vida ao 

decidir sair em uma caminhada de retorno à procura de sua genealogia – pois, para 

                                                           
4 Faz-se necessário entender o vocábulo sexual da citação no sentido de gênero, e por extensão, 

feminino, porque melhor se encaixa a pretensão de nossa pesquisa. 
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ela, em Tijucopapo estaria a sua procedência desconhecida, que precisava ser 

desvelada. 

Só assim Rísia poderia proporcionar-se uma nova visão sobre si mesma. 

Esse fato permite que se descubra detentora de um poder até então querido, porém 

adormecido. Por isso, quando falamos em poder, referimo-nos tanto à potência 

quanto à possibilidade.  

O poder de saber mais sobre a identidade cultural da mãe numa “Impotência 

absoluta e, contudo, secretamente, toda-poderosa.” (KRISTEVA, 1989, p. 74): “O 

resto, mistério, nem ela sabe. Só eu que sei.” (FELINTO, 1992, p. 13) e a 

necessidade de corroborar esse poder sem perder o vínculo identitário com seu 

passado biológico, cultural, social: “Vou ter que ver por que minha mãe nasceu lá em 

Tijucopapo. E, caso haja uma guerra, a culpa é dela.” (FELINTO, 1992, p. 17).  

Mereceu destaque essa descoberta do poder feminino de Rísia perante os 

desafios encontrados por ela estar num ambiente sociocultural e geopolítico em que 

não existia um referencial feminino poderoso. Provar a existência de sua mãe e 

combater a sua subserviência, relatada muitas vezes na narrativa, como algo 

inaceitável e que precisava ser combatido através da reconstrução do poder 

feminino em seus princípios que estavam em Tijucopapo, 

Bem, mas antes minha mãe nascera. E fora em Tijucopapo. Era 1935 e 

nem imagino como poderia ser, como se podia ser, como se podia nascer. 

Como se podia ser em 1935? Acreditar num tempo que vem antes de mim? 

Mas é, minha mãe existe. (FELINTO, 1992, pp. 18-19). 

A “mulher indo sozinha pela estrada” (FELINTO, 1992, p. 99), procura em seu 

regresso a Tijucopapo, ser agente que molda seus próprios espaços: geográfico, 

político, social e cultural, além do reencontro (ou encontro ainda?) com sua 

identidade feminina expressa nas presença/ausência da figura da mãe5:  

Mamãe desceu do ônibus eram dez e meia. Eu vi o vestido azul de passeio. 

Era também de linho. Ela vinha calma e vagarosa. Eu sequei as lágrimas 

envergonhada. Pois eu sabia, mamãe me olharia como não me olhou, me 

abraçaria como não me abraçou. É que mamãe decidira esperar um ônibus 

                                                           
5 O trecho retirado do livro é longo pois precisávamos expor o raciocínio da análise. 
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vazio. E viera calma e manzanza. E mal me olhara e não me abraçara. Eu 

sequei de vergonha. Mamãe nunca me abraçava. Mamãe me cansava de 

indiferença, mamãe era uma merda. (FELINTO, 1992, p. 24). 

No romance, percebemos o aparecimento dessa relação conturbada e 

amorosa entre Rísia e a mãe, em que fica claro a imagem do “fato de uma mulher 

procurar junto a outra mulher uma resposta para suas indagações sobre a sua 

própria sexualidade feminina (...)” (ZALCBERG, 2003, p. 24). Em uma passagem, 

Rísia se sente tão vinculada à mãe que não sabe se distinguir dela e nem a mãe da 

filha: “acontecia que mamãe pesava e me pesava. Mamãe grávida era meu suplício, 

a minha cruz, os meus nove meses.” (FELINTO, 1992, p. 20). Tal como uma pena 

de morte a mãe a punia com sua passividade perante a vida. 

Os “[...] fragmentos do passado são importantes para configurar processos de 

reconstrução social.” (GINZBURG, 2012, p. 109), religar pontos soltos e recriar o elo 

que fora perdido para um novo processo de vida com dignidade e sem 

silenciamentos e/ou apagamentos, “Minha mãe nasceu. Tenho assim um começo.” 

(FELINTO, 1992, p. 54).  

Saber que existe sim um passado que pode ser resgatado e continuado 

porque “Cortaram mal o cordão do umbigo que me ligava a minha mãe e de noite eu 

quase morro de hemorragia.” (FELINTO, 1992, p. 39), por mais estranho que possa 

soar, o sangue é uma ligação de vida incapaz de ser eliminada, deixada da 

memória.  

Nem o tempo nem o espaço nem preconceito algum poderá jamais apagar as 

marcas de sangue que correm nas veias que ligam Rísia a mãe e as mulheres de 

Tijucopapo. Dessarte, “Cada rastro, cada ruína, cada fragmento pode trazer em si 

um potencial de conhecimento do passado.” (GINZBURG, 2012, p. 115). 

A narradora-personagem, a partir das recordações introduz reflexões a 

respeito do seu futuro que estão condensados em seu discurso. O conteúdo 

encontrado neles, de maneira geral, é questionador em relação ao papel de gênero. 

O feminino, por ser o gênero de sua mãe, e Rísia saber do local de seu nascimento 
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como um lugar de mulheres de atitude, ela questiona a anulação da mãe e seus 

posicionamentos diante de determinados fatos.  

Rísia, por conseguinte, apresenta, com uso de acontecimentos presentes, um 

novo olhar sobre determinados saberes maternos. Através disso, a tristeza, o ódio e 

os questionamentos da personagem em relação a sua condição feminina manifesta-

nos. Tal característica, ao longo da narrativa, passa a ser mais frequente em meio 

aos diálogos de si para si, durante a caminhada pela BR, o que demonstra também 

uma barreira discursiva em relação ao tempo e ao espaço das gerações, que são 

diferentes. A recriação discursiva, portanto, eleva a reflexão sobre as condições de 

pobreza na casa da personagem-narradora, como veremos a seguir 

Então o céu é perto, mamãe. 
“Pensa que o céu é perto?”, perguntava mamãe quando eu queria muito ter 
uma coisa que ela não poderia me dar. Quando eu desejei ardentemente ter 
uma meia com pompons no Natal. Eu esperei essa meia o ano inteiro. 
Dizendo a mamãe que queria uma meia com pompons e ela repetindo que 
o céu não era perto. Quando chegou Natal, Papai Noel não trouxe minha 
meia e mamãe gritou lá da cozinha, eu choramingando na sala com 
nenhuma meia de pompons nas mãos: “pensa que o céu é perto?” O céu. 
Ora, ora, mamãe. Você é louca. Então é o céu que você põe como limite? O 
céu... é claro que o céu ia ser longe diante da menina que eu era. Mas, 
olhe, o céu não existe e pronto. O céu é por onde andam os aviões da Varig 
me carregando. O céu só sabe ser azul irônico lá em cima enquanto eu aqui 
embaixo morro a minha dor de chuva cinza de não ter tido uma meia com 
pompons no Natal porque o céu era longe, limite inatingível. O céu, mamãe, 
eu toco nas nuvens pela janela do avião. (FELINTO, 1992, p. 96). 

 

 A identificação da vida de Rísia por/com a mãe aparece na narrativa como 

válvula propulsora de seu eterno retorno ao passado que seria o destino-solução de 

suas indagações e questionamentos sobre si mesma e caso ela não consiga as tão 

almejadas respostas a culpa será da mãe pois tudo começou com o nascimento da 

mãe: “Minha mãe nasceu e eu queria ver nisso a minha salvação. Mas não é...” 

(FELINTO, 1992, p. 14). Porém, como uma mãe que fora abandonada pela própria 

mãe poderia ser a resposta para suas indagações sobre o passado se fora dada:  

Minha vó era tão negra que se arrastava. Ela levava minha mãe, a que seria 
dada. Minha mãe veio num caçuá. Minha mãe foi dada numa noite de luar. 
Mnha vó não podia. Era o seu décimo e tanto filho. Não podia matar mais 
um daquela fome que era toda de farinha e carque e falta d’água. Minha 
mãe seria dada. Minha mãe era novinha como um filhote. (FELINTO, 1992, 
p. 19). 
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Ressignificar sua vida que tinha como exemplo e espelho a vida submissa de 

sua mãe. Nove meses percorridos de São Paulo a Pernambuco que significam o 

término de um ciclo e o início de outro para que se pudesse viver um período 

renovado, empoderado, distanciado daquela vida de buchos e culpas de sua mãe: 

“Mamãe não via nada. O bucho subia-lhe à altura dos olhos. E naquele bucho tinha 

de tudo. Tinha os filhos, nós, que ela tivera, tinha o marido dela, a mãe dela, a vida. 

A vida no bucho dela.” (FELINTO, 1992, p. 22). Isso caracteriza para Rísia como  

A queda, o abismo percorrido ‘num tempo de nove meses’ representam o 

percurso existencial da narradora que resulta na morte de uma identidade 

que não lhe cabia, e paradoxalmente no seu re(nascer) que é o encontro 

consigo mesma. (VIEIRA, 2001, p. 95). 

Sim, esse novo espaço de tempo advindo após nove meses de caminhada, 

traria para Rísia uma nova visão sobre si mesma e não ter mais a memória de uma 

mãe em que “Tudo [...] é adotado ou adotivo. Minha mãe não tem origens, minha 

mãe não é de verdade. Eu não sei se minha mãe nasceu.” (FELINTO, 1992, p. 34). 

 É necessário ponderar sobre o sentimento de Rísia no que concerne à 

origem da mãe pelo fato de ela ter sido dada pela avó numa noite de luar. Com isso, 

presumimos que para nossa personagem a mãe seria um ninguém, um nada; como 

se alguém sem mãe fosse alguém sem origem, sem significado, sem valor ou 

qualquer importância, visto que “Mãe é a coisa que mais toca.” (FELINTO, 1992, p. 

15). 

Todas aquelas gravidezes que roubariam de Rísia a sua mãe, faria com que 

ela entendesse de uma forma muito dura que “O corpo das mulheres não lhes 

pertence. Na família, ele pertence a seu marido que deve possuí-lo com sua 

potência viril. Mais tarde, a seus filhos, que as absorvem inteiramente.” (PERROT, 

2005, p. 447). E desse modo tirasse dela um pouco do amor da mãe a cada nova 

gestação e isso trouxesse o desalento do abandono e a dúvida se o seu destino 

seria como o de sua mãe de fatalidade de pobreza nesse espaço que 

Era a Poti, a vila-lua onde eu nasci e onde nasciam essas mulheres doidas 

como tia, ou essas pobres mulheres como mamãe, que eram dadas numa 

noite de luar, por minha avó, uma negra pesada, e que depois seriam 
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mulheres sem mãe nem irmãos, desgarradas, mulheres tão sem nada, 

mulheres tão de nada. (FELINTO, 1992, p. 34). 

Ser o espelho refratário de uma vida sem origem era considerado para Rísia 

com um sentimento de compaixão, medo, tristeza e dúvida por alguém que ela 

sentia ser a continuação e esse sentir-se traria um desgosto ao constatar que a 

própria mãe, aquela que ela quer respostas 

Por que devo saber que você foi dada e que você não tem mãe? Isso me 
faz ter uma pena enorme de você. E por que (por que você não calou a 
boca, mamãe?), por que eu devo saber que você foi traída dentro de casa 
por tia? [...] tinha perdido todos os contatos com o verdadeiro de si mesma. 
O último originário de mamãe se apagou com os raios da lua na noite de 
luar em que ela foi dada. Tudo de mamãe é adotado ou adotivo. Minha mãe 
não tem origens, minha mãe não é de verdade. Eu não sei se minha mãe 
nasceu.  (FELINTO, 1992, pp. 33-34). 

Rísia, mulher que se esforça por encontrar uma pista, um rastro qualquer que 

ela possa seguir para ter sua almejada identidade vê-se destinada a cumprir um 

fado, sendo assim se mantém vigilante “[...] a pequenos restos, a detritos, 

irregularidades do terreno que, sob sua superfície aparentemente lisa e ordenada, 

talvez assinalem algo do passado que foi ali esquecido e soterrado.” (GAGNEBIN, 

2012, p. 34).  

Rísia, para tentar retirar suas respostas e poder seguir a caminhada na 

descoberta de si mesma embora tenha um cenário pouco propício para isso, ela 

permanece firme no seu objetivo ao se lembrar do modelo de mulheres de 

Tijucopapo, nascidas num lugar agreste, nascidas   

no seio de um pântano. Num sertão de lama. Mulheres como minha mãe 

trazem a sina das que desembestam mundo adentro escanchadas em seus 

cavalos, amazonas, defendendo-se não se sabe bem de quê, só se sabe 

que do amor. Só se sabe que do que o amor as fez sofrer. Só se sabe que 

do que o amor as fez traídas. (FELINTO, 1992, p. 56). 

Mulheres valentes, mesmo que traídas. Mulheres que não se deixam abater 

pelo sofrimento. Mulheres que sofrem, mas lutam com braveza por permanecer na 

peleja que é viver num mundo de desigualdades e preconceitos.  

Analogicamente, é isto que acontece com Rísia: precisa contatar sua outra 

identidade. Ela precisa reencontrar-se com a sua cultura, sua origem, 

também, étnica [...]. Isso é necessário para estabelecer um diálogo que 
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favoreça um projeto que ela acredita que se possa ainda ser. (SILVA, 200-, 

p. 145). 

Ao fim dos noves meses, Rísia chega a Tijucopapo, enfim reencontra sua 

origem em lá em Tijucopapo. Entretanto, não havia para ela nada que substituísse o 

desejo de poder que ela queria que a mãe tivesse tal quais as mulheres do povoado 

onde nascera. A proteção, o cuidado precisaria ser da mãe. Quisera uma revolução 

em nome da mãe e ela não estar ali era desanimador.  

Havia dez mulheres minhas mães. Dez rostos de mulheres minhas mães. 
Tinha dez mães. Nenhuma servia. [...] Nenhuma mãe serviria mais. E havia 
dez rostos de mulheres minhas mães. [...] Em volta de minha cama dez 
rostos de mulheres minhas mães que não serviam. Nem dez abraços. Eu 
estava seminua e molhada, num abandono tão lamentável que só os braços 
de mamãe para proteger. (FELINTO, 1992, pp. 127-128). 

Entretanto, não havia para ela nada que substituísse o desejo de poder que 

ela queria que a mãe tivesse tal quais as mulheres do povoado onde nascera. A 

proteção, o cuidado precisaria ser da mãe e ela quisera uma revolução em nome da 

mãe, pois estar ali era desanimador. Por conseguinte, “[...] não é a continuidade que 

atribui relevância ao conhecimento, ao contrário, é a ruptura.” (GINZBURG, 2012, p. 

111), presumimos que Rísia ao interromper um ciclo de submissão e subserviência 

da mãe para com a vida que lhe foi imposta, ela consegue exprimir o sentido da 

caminhada e impor um novo período em sua própria vida. 
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1.2 Pai: violência e silenciamento dominador 

 

“Assim, a mulher não se reivindica como sujeito porque 

não possui os meios concretos para tanto, porque sente 

o laço necessário que a prende ao homem sem reclamar 

a reciprocidade dele, e porque, muitas vezes, se 

compraz no seu papel de Outro.” 

Simone de Beauvoir 

 

Rísia, menina que “comia terra e cagava lombriga” (FELINTO, 1992, p. 12), 

vivia em meio às brincadeiras de rua e as pisas constantes do pai, o pai lhe causava 

medo e agonia “Então, era por papai aquela minha agonia? [...] Eu tentava esquecê-

lo comendo terra e cagando lombriga. [...]” (FELINTO, 1992, p. 43). Um sentimento 

que se não digerido precisaria ser expulso do corpo de qualquer jeito. Se impossível 

por palavras, que fosse pelo excremento, mas que não permanecesse dentro dela.  

Lá tinha uma ladeira de barro duro e vermelho de onde eu escorregava de 
cima a baixo como uma cabrita e voltava para casa encarnada e de vestido 
rasgado e, se papai me visse, eu levava uma pisa. Eu tinha mania de 
escorregar de ladeiras e montes de areia. Eu tinha mania de levar pisas. 
(FELINTO, 1992, p. 16). 

Devido às opressões e ela mantinha por ele uma relação odiosa e repressora 

da qual ela queria se livrar, visto que nossa personagem desejava por não participar 

mais dessa vida que a depreciava, e isso era transposto em seu discurso ao dizer 

“Eu era pobre. Eu me sentia feia.” (FELINTO, 1992, p. 70), como também em “Perdi 

o gosto pra tudo que é doce. Sou quase amarga.” (FELINTO, 1992, p. 71). 

Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos 
dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como 
naturais. O que pode levar a uma espécie de autodepreciação ou até 
autodesprezo sistemáticos [...] (BOURDIEU, 2012, p. 46). 

No anseio por reconstrução, provocada pelo resgate de sua origem, que 

observamos na protagonista a descoberta do seu poder feminino e notamos sua 

sensação de liberdade quando questiona o castigo do pai: “[...] por eu ter sucumbido 

ao meu desejo de ser chuva [...]” (FELINTO, 1992, p. 44). Supomos, pois que Rísia 
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reage a esse castigo paterno com o silêncio questionador da oprimida que por mais 

que tente se expressar há o impedimento do opressor. 

As pisas do pai que representa a invasão do corpo de Rísia, essa mulher que 

tem seu corpo invadido pela violência física e psicológica conforme ela afirma ter 

“mania de levar pisas” (FELINTO, 1992, p. 16). Essa mania, que ela declara possuir 

com uma certeza absoluta, poderia ser considerada como uma reação a autoridade 

do pai sobre seu corpo que vira culpa, já que, como diria Perrot,  

O corpo está no centro da toda relação de poder. Mas o corpo das mulheres 
é o centro, de maneira imediata e específica. Enclausurá-las seria a melhor 
solução: em um espaço fechado e controlado, ou no mínimo sob um véu 
que mascara sua chama incendiária. Toda mulher em liberdade é um perigo 
e, ao mesmo tempo, está em perigo, um legitimando o outro. Se algo de 
mau lhe acontece, ela está recebendo apenas aquilo que merece. (2005, p. 
447). 

Não é demais destacar, portanto, que esse corpo agredido está muito bem 

localizado, em termos de gênero, raça e classe, na ordem desigual que domina as 

relações estabelecidas no seio da sociedade brasileira e que encontra palco 

privilegiado nas tensões de suas grandes capitais (SCHMIDT, 2009, p. 800). “Eu 

tinha que ficar na janela protegida da chuva, senão papai me dava uma pisa.” 

(FELINTO, 1992, p. 42), “A retirada, a subtração enfim, e finalmente o 

enclausuramento na casa protetora.” (PERROT, 2005, p. 450), Rísia declara sua 

obrigação à submissão do pai por conta da violência e a justificativa de proteção. 

A convivência difícil em casa com o pai violento, “Papai quase sempre me 

pegava. Apanhei muito já.” (FELINTO, 1992, p. 13), e a mãe submissa provoca nela 

uma revolta que a insolara, deixa gaga, magra e, algumas vezes, muda. Porém, 

observamos que esse inconformismo é a pulsão que a faz sair em busca da 

reconstrução de si mesma pelo sonho da revolução. 

Rísia significa, por assim dizer, a representação da mulher que mesmo 

emudecida, violentada procura se manter firme perante os obstáculos impostos pela 

sociedade patriarcal e machista impondo sua presença em meio a tantos 

desmandos de cunho social e cultural. 



 

 

51 

 

 Até que um dia ela resolve se libertar desse pai invasivo e opressor a fim de 

seguir na retomada de sua identidade pelas “[...] rodovias que levam os carros até 

São Paulo de onde larguei minha casa num dia que meu pai resolveu mexer no meu 

guarda-roupa.” (FELINTO, 1992, p. 78). 

No entanto, os questionamentos sobre a repressão e a opressão 

proporcionadas pelo pai eram feitos internamente, de si para si, visto que  

O trauma é a ferida aberta na alma, ou no corpo, por acontecimentos 

violentos, recalcados ou não, mas que não conseguem ser elaborados 

simbolicamente, em particular sob a forma de palavra, pelo sujeito. 

(GAGNEBIN, 2006, p. 110, grifos no original).  

Ao não conseguir externar um desabafo pela palavra, a personagem sentia 

ódio do pai, “Mas que eu odiei meu pai, odiei. Isso sim. Até o ponto de incorporar 

esse ódio todo que me atrapalha. Porque ódio, menino, ódio é fogo.” (FELINTO, 

1992, p. 21). 

Essa fala de raiva e pitadas de ódio, figuraria uma consequência provocada 

por cada silenciamento após as violências feitas pelo pai que na sua infância 

reclamava das brincadeiras na lama? Ou seria o movimento provocador do seu 

desejo de fazer revolução? Ou seria toda a raiva desenvolvida na infância? Ódio 

advindo da dor de ser silenciada assevera a Rísia um passaporte que a transporta 

pela BR para readquirir sua identidade no passado de sua mãe.  

A força da personagem Rísia, silenciada pela violência sofrida, move o seu 

desejo de fazer revolução; a submissão da mãe ao pai, “Já que papai tinha outras 

mulheres e não se interessava por nós. Papai tinha outras mulheres. Papai não se 

interessava por nós.” (FELINTO, 1992, p. 19), aquela sujeição da mãe lhe aparenta 

incompatível com a imagem das mulheres de Tijucopapo (onde a mãe teria nascido), 

terra da revolução e das rosas vermelhas.  

Rísia recorre à imaginação para construir um caminho alternativo, como 

quando “tornava-se” barco, flutuante nas águas e fugindo daquele suplício que é 

viver sem voz, unicamente por ser mulher “Da janela verde e pobre eu atirava 

barquinhos de papel na correnteza dos regos que partiam das raízes da mangueira 
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e se alongavam pelo quintal todo até atravessarem o portão e se lançarem na rua e 

no mundo.” (FELINTO,1992, p. 42). Em cenas como a do passeio de bicicleta com o 

personagem Jonas, evocam-se imagens alternativas de liberdade, como: chuva, 

bicicleta, campina, primeiro amor.  

Eu na garupa abraçada à cintura dele que eu achava um homem de 
liberdade de bicicleta na chuva, o vento nos levando como a barcos para 
um lugar que não seria enfim apenas o fim de nossa rua, seria umas ruas a 
mais, o depois da campina, a chuva nos fazendo chuvisco no rosto, a chuva 
nos fazendo chuva [...] (FELINTO, 1992, p. 44). 

No entanto, esse desejo de liberdade é reprimido pelo pai, que já a 

aguardava, após o passeio, para surrá-la, surra da qual a mãe não a poderia salvar, 

pois estava no hospital parindo outro filho que nasceria morto. 

No seu regresso para casa, o pai já a esperava para lhe dar uma surra, “uma 

surra pela sua fuga” (FELINTO, 1992, p. 45). Em estado de prostração e humilhação 

a provocar o seu desejo de acalento da mãe para diminuir a sua dor, para dividir seu 

sentimento de solidão e guerra, para amenizar o ódio “na medida em que ser mulher 

não apenas é diferente de ser homem, como também implica inferioridade, 

desvalorização e opressão.” (SAFFIOTI, 1994, p. 277). 

O pai com a violência representaria o “aniquilamento do passado, do outro.” 

(GAGNEBIN, 2012, p. 27), visto que os atos de violência, “Papai traía mamãe com 

Analices [...]” (FELINTO, 1992, p. 32), e violação dele silenciavam a mãe de tal 

forma que ela teria, supostamente, esquecido suas memórias, conforme vimos no 

outro capítulo e vemos no trecho que segue:  

Pois papai, que me esperava na varanda de cinturão na mão, papai quase 
me espremeu – eu me senti um pano molhado – numa surra a que chamou 
de: uma surra pela sua fuga. E me abandonou sem almoço na varanda, 
chorando em bagas uma saudade imensa de mamãe que estava na 
maternidade [...] (FELINTO, 1992, p. 45). 

Rísia firma contra o pai palavras de ofensa, palavras para ferir tal qual ele a 

fere: “Pai, você me deixou mas eu nunca deixei você. Eu precisei de você, você não 

precisou de mim. Pai, filho da puta.” (FELINTO, 1992, p. 64). Apesar de saber que 

aquilo não chegaria aos ouvidos do pai. 
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Em casa, Rísia vivia em meio às intrigas do pai com a mãe, com aspereza de 

alma e dores de cabeça da vida. Temos o pai que era a lembrança de todas as 

mágoas que ela carrega “Meu pai é a lembrança de todas as minhas mágoas. [...] 

Meu pai não me interessa mais e eu não sei sequer onde ele mora. [...] Papai e uma 

marmota eram a mesma coisa.” (FELINTO, 1992, p. 88) 

Bagagem que pesa, enraivece, frustra e machuca, mas que a cada passo 

dado à margem da BR, como num descarrego, ela vai deixando essa carga pelo 

caminho de retorno a Tijucopapo num diálogo consigo mesma.  

“Papai e mamãe nunca tinham me abraçado.” (FELINTO, 1992, p. 51), nossa 

personagem pede carinho, pertencimento, atenção, familiaridade. “Por sua natureza 

dual, a família instaura a comunicação entre o público e o privado, pois ela pertence 

aos dois.” (PERROT, 2005, p. 459); Rísia não tinha acolhimento nem da mãe 

(representação do privado) muito menos do pai (representação do público), 

alegamos, aqui, a sua solidão dentro de casa porque não recebia atenção só 

repreensão. 

Esse pai, que não tem nome, somente ódio, traições, pisas, lembranças 

atormentadoras de um passado que precisa ser vomitado, digerido e/ou expurgado, 

“Eu disse um cheiro imundo. Eu disse: as mulheres de meu pai! As mulheres de meu 

pai! E saí em disparada para o banheiro e vomitei quase até as tripas.” (FELINTO, 

1992, p. 14).   

O pai que demonstrou algum tipo de bondade somente três vezes a longo de 

sua vida, “Umas três vezes papai me abestalhou assim com esses repentes de 

bondade. Mas nunca pude gostar realmente dele. Isso não. E foi por causa dele 

mesmo que eu quase viro uma Severina Podre.” (FELINTO, 1992, p. 29). A 

inclinação para o bem praticada pelo pai soou surpreendente perante a crueldade 

costumeira do pai.  

Adelaide, mãe de Rísia e nascida em Tijucopapo, era a coisa que mais a 

tocava. Rejeitada pela própria mãe ao ser dada numa noite de lua, submissa ao 

ponto de aguentar os casos e traições do marido, inclusive com Ilsa, sua irmã, sem 
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questionar e com muito sofrer. “Quando mamãe nos contou sobre papai e tia, eu 

fiquei gaga de novo.” (FELINTO, 1992, p. 40). Observamos, dessa maneira um “[...] 

reconhecimento de legitimação [...]” (BOURDIEU, 2012, p. 17), ou seja, a mãe de 

Rísia ao silenciar, tornaria o comportamento dele numa verdade. 

Essa figura do pai opressor, violento, algoz de seu relacionamento com sua 

mãe, chega ao fim quando Rísia resolve ir a Tijucopapo. Rísia se redescobre 

mulher, após os nove meses de viagem e com o despertar do feminino que estava 

adormecido devido a tantas situações de ódio, mágoa perante as figuras 

masculinas. 

Então, era por papai aquela minha agonia? Eu odiava papai. Eu tinha sete 
anos e odiava papai. Eu tentava esquecê-lo comendo terra e cagando 
lombriga. Mas, o que fazer em dias de chuva? Eu odiava papai por ele 
representar assim: papai representava a mistura que era o meu sentimento 
chuvoso me escorrendo lacrimoso pelo rosto [...] (FELINTO, 1992, p. 43). 

Diferente da mãe, o pai de Rísia não fora uma criança dada. Isso deu a ele 

um poder, o poder de ser uma criança com mãe: “Não mataria meu pai. Meu pai é 

um grande homem, o filho da mãe.” (FELINTO, 1992, p. 87). Perrot, no livro As 

mulheres ou os silêncios da história nos diz que “Aos homens, o público, cujo centro 

é a política.” (2005, p. 459), isto fica claro na fala de Rísia ao dizer: “Mas as 

melhores histórias foram as que meu pai contou, o idiota. Meu pai me contou 

histórias como nunca mais alguém.” (FELINTO, 1992, p. 86), presumimos, desse 

modo, que se o pai contou as melhores histórias é, tão simplesmente porque ele 

teve a concessão desse espaço para falar.  

Perrot continua o pensamento e escreve: “Às mulheres, o privado, cujo 

coração é formado pelo doméstico e a casa.” (2005, p. 459), fato representado pelas 

inúmeras gravidezes da mãe; a cada nova gravidez maior seria o silenciamento, 

enquanto o pai preservava a sua voz: “As ruas e as luzes alagadas, e eu odiava 

papai por ele ser o mensageiro das notícias confusas.” (FELINTO, 1992, p. 46). Uma 

voz que humilhava. “No dia que papai veio com a notícia, eu o fitei assassina: – 

Tome aí, tudo o que vier de você e mamãe é morte.” (FELINTO, 1992, p. 46) 
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Ela foi uma criança que cresceu com nojo do pai, que lhe provocava vômitos 

e gagueiras e um sentimento de choro provocado pela desmoralização das surras e 

descasos acompanhados das torturas feitas pelo pai numa “[...] violência 

naturalizada, banalizada e até mesmo autorizada.” (SCHMIDT, 2009, p. 799). O nojo 

se tornou ódio, “Eu odiava papai.” (FELINTO, 1992, p. 45), pela recorrência de 

surras e pisas, um sentimento odioso “[...] que em meu pai tinha ficado, portanto, 

esse ódio que o fazia um homem não pai, não marido. Papai era um homem sem 

amor.” (FELINTO, 1992, p. 21). 

“Papai! Um dia eu devia ter matado você. Está ouvindo, papai? Eu devia, um 

dia, ter matado você.” (FELINTO, 1992, p. 33). Para que, assim, talvez tivesse 

dentro de casa a visibilidade almejada, um apelo de Rísia de voz de uma mulher que 

sofreu abandono, subjugação, opressão e repressão pelo pai, aquele ser do gênero 

masculino que deveria ser acolhedor, à luz disso, imputamos Kristeva no que 

concerne às “construções imaginárias transformam a pulsão de morte em 

agressividade erotizada contra o pai ou em abominação aterrorizada contra o corpo 

da mãe.” (KRISTEVA, 1989, p. 32). 

Como se pode observar, no discurso de Rísia sobre o pai há  uma fala de 

dor, raiva, vingança e desejo de livramento. “Papai. Eu queria que ele aparecesse na 

janela naquela hora. Para estirar-lhe a língua e mandá-lo à merda. – Vá pra merda, 

papai.” (FELINTO, 1992, p.122); “[...] mandar mamãe e papai pra mais profunda 

merda.” (FELINTO, 1992, p. 123). Os xingamentos configurariam como uma forma 

catártica de colocar na fala todo aquele sentimento reprimido pela violência 

praticada pelo pai. 

A morte se apresenta como fuga ao problema que é a violência, mas seria a 

morte do outro, afinal “[...] uma parte da pulsão de morte ou de destruição dirige-se 

para o mundo externo, notadamente através do sistema muscular, e se transforma 

em pulsão de destruição, de domínio ou de vontade poderosa.” (KRISTEVA, 1989, 

p. 23). O perecer do pai se configura no alívio de vida, um “respirar aliviada” nas 

brincadeiras pois “Parar de brincar é parar de viver.” (FELINTO, 1992, p. 23). Entre 

viver para conviver com seu algoz seria preferível matá-lo. A morte seria, no caso da 
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relação entre Rísia e o pai, fato autêntico porque “Há legitimidade na violência. Ela 

está incluída nesse destino [...] não deveria ser culpabilizado moralmente por agredir 

ou matar [...]” (GINZBURG, 2012, p. 39), posto que a eliminação física sucedera o 

mal psicológico e físico causado pela violência. 

O trecho seguinte traz um momento da narrativa em que Rísia descreve-se 

numa situação em que se mostra numa manhã após um sonho e ao acordar se 

sente amarga. Um amargor de despertar matinal por viver uma vida de amargura. E 

o pai seria o responsável por isso. 

Eu tinha um gosto ruim na boca. Um gosto daquela manhã de desgosto. O 
que me atrapalhava? Por que eu amanhecera assim? Só se eu sonhara 
com papafigos de noite. Era, eu sonhara com um papafigo me raptando de 
noite, uma noite de chuva estrondosa, de clarões de relâmpagos no meio da 
floresta negra, m papafigo me raptando num cavalo alazão para um abismo 
qualquer que não sei qual era. Eu dei voltas e voltas pelo quintal. Eu queria 
dinheiro para comprar chicletes. Mas papai me daria? Pensei em comprar 
uma dúzia de chicletes tutti-fruti para mascar, mascar, mascar, fazer bolas e 
estourar, bolas e estourar para esquecer que eu não tinha brinquedos 
naquela manhã, para engolir um gosto que fosse doce e que dissolvesse o 
gosto amargo que amanhecera na minha boca. Papai. Eu queria que ele 
aparecesse na janela naquela hora. Para estirar-lhe a língua e mandá-lo à 
merda. (FELINTO, 1992, p. 122). 

No fragmento exposto, há um curto relato de Rísia sobre uma ocorrência 

cotidiana de seu lugar: o papafigo . O pai e o bicho-papão eram os assombros de 

sua vida. Duas personagens, que representam o medo, cuja semelhança em que se 

encontram na história: a dor de ser uma criança que vive os temores de sua infância 

e o que os diferencia unicamente é que o pai a atormenta de dia e o papafigo de 

noite. 

Como se pode notar, nos dois há uma forma muita similar de atuar na dor de 

nossa protagonista. O paralelo deles em meio aos sonhos de Rísia suspende a 

narração de um nível somente narrativo a um nível reflexivo e faz com que as 

imagens sobre o pai se projetem mentalmente na narradora-personagem e na 

história, transformando a visão do pai numa explanação de temor.  

O desconhecido monstro da noite; e a experiência do convívio com o pai está, 

sobretudo, afetando a doçura da vida. Neste lugar de receios, terra do silenciamento 

feminino, não há o que se ver de positivo. Assim, o leitor pode, baseado nos 
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devaneios da narradora-personagem, ser conduzido às dores de passado apagado 

pelo próprio pai.  

Mas o que seria o passado para uma mulher numa situação de violação de 

seu corpo pelas surras dadas pelo pai e a submissão da mãe? Esse movimento de 

retomada dos costumes do passado, na história contada pela personagem, não se 

trata apenas de um regresso aos tempos primórdios de sua mãe, mas sim da 

retomada de sua identidade cultural nos referentes que se perderam na cidade 

grande.  

A denúncia e o protesto pela necessidade de fugir das opressões paternas 

apresentada através da voz de Rísia na trama tomam, sobretudo, o corpo feminino 

como símbolo de dominação e silenciamento. “Lembrar que aquilo que, na história, 

aparece como eterno não é mais que o produto de um trabalho de eternização que 

compete a instituições interligadas tais como a família, a igreja, a escola  [...]” 

(BOURDIEU, 2012, p. 5), as práticas tradicionais de eternização da violência do pai 

sobre a filha, é contado e recontado, de modo que, a recapitulação do passado 

torna-se um dos principais moldes de ressignificação para o presente. 

Ao assumir uma fala mais valente, a narradora-personagem vai em seu 

devaneio sobre o pai. O corpo que é dela, mas não a pertence porque o pai não 

permitia: “Papai quase sempre me pegava. Apanhei muito já.” (FELINTO, 1992, p. 

13); “Se papai chegasse e me visse de mãos sujas, era uma pisa. Papai sempre me 

via.” (FELINTO, 1992, p. 47); “[...] pisas que papai me dava. Papai me espremia de 

pisas. Papai era uma merda. [...]” (FELINTO, 1992, p. 125).  

Nele se reflete toda a dor de ser tomado à força. Sua ânsia por transitar do 

passado ao presente ao reaver seu tempo parece querer inscrever, textualmente, a 

voz das mulheres de Tijucopapo, porque ela produz nas palavras o aspecto de uma 

mulher de revolução, e empresta atitude e atuação de forte poder feminino, como se 

a voz da narradora-personagem fosse a voz de todas as mulheres sujeitadas aos 

homens de seu convívio. No conjunto da narrativa, Rísia é heroína. Dessa maneira, 

O impacto das ações do herói épico seria interpretado fundamentalmente 
como exercício de soberania política. [...] Se o herói se destaca em suas 
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ações, e contrasta com seus inimigos em força ou habilidades, essa 
diferenciação estaria em acordo com distinções qualitativas entre os grupos 
em confronto. (GINZBURG, 2012, p. 36). 

Ginzburg ao declarar que pensar na existência à luz das perdas: são 

situações em que um fragmento, um resto do que existiu pode ajudar a entender o 

tempo como processo, em que o resto é também imagem ambígua do que será o 

futuro (2012, p. 109), corrobora o desejo de reencontro de Rísia com seu passado 

que se configura, na narrativa como algo certo e solucionador para as intervenções 

do pai em sua vida pessoal,  

[...] e o filho da puta do meu pai ainda ousava mexer no meu armário e 
cometer o crime de levantar a mão contra a face que eu nunca lhe ofereci, a 
minha face. Vou para Tijucopapo saber por que meu pai gostava tanto de 
dar em mim. (FELINTO, 1992, p. 87). 

Sendo assim, Rísia ao deter para si o poder, reconstrói seu presente pelo 

passado, assegura a sua voz e dilata o seu discurso a todas as outras personagens 

femininas “O meu salário era o mais alto de minha casa e minha mãe depositava em 

minha pessoa. Eu não aguento pois o sufoco e saí por aqui.” (FELINTO, 1992, p. 87) 

e o questionamento de seu lugar na sociedade, de sua invisibilidade dentro de sua 

própria casa., conforme trecho seguinte: 

Explodiu no dia que papai mexeu no meu armário. 
Eu: – Papai! Você mexeu no meu armário... 
Ele: – Sim, mexi. Quem é você aqui dentro para ousar...  
Eu: – Papai! (um grito histérico). Papai, fique sabendo que aqui sou eu 
quem tem um salário tão alto quanto o seu salário. Que eu sou quem eu 
quiser ser. Que você já não existe desde os meus cinco anos de idade. 
Que, se é como autoridade que você deseja existir, saiba que você é um 
merda pura. Que eu já sou maior de idade e que chegou a hora de você 
saber seu lugar no inferno. Nunca mais se atreva a mexer no meu armário, 
ouviu bem? Ou eu mato você. Papai, eu ainda mato você! (FELINTO, 1992, 
pp. 86-87). 

 
Através desse raciocínio, o dito da narradora-personagem produzirá 

revolução ao trazer as marcas patriarcais de dominação presentes não somente em 

sua história (que também é a da mãe) de violência, mas em todas as vivências das 

mulheres do seu convívio. Sua contundente fala se atém às circunstâncias de 

opressão de gênero pelo pai, fator que a nivela numa condição de abjeção. 
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1.3 Jonas: o paradoxo do abandono que liberta 

 

“O que há de mais primário no ser humano não é o seu 

pensamento e sim, como já vimos, o seu desejo. E, 

embora o mundo inteiro esteja contra ele, o homem está 

o tempo todo à procura da felicidade. Por isso, só o 

desejo é capaz de mobilizar o aparelho psíquico como 

um todo. O desejo, e não o pensamento. O pensamento 

só pode nos tomar quando por trás dele há um desejo 

maior.” 

Rose Marie Muraro 

 

Perder o amor de um homem e entrar num estado de quase morte parece-nos 

algo comum quando se contextualiza tal fato numa sociedade patriarcal onde os 

costumes são perpetuados e reproduzidos por homens e mulheres. Ao falar sobre o 

discurso de abandono no romance As mulheres de Tijucopapo. Nele, a personagem 

Rísia faz disso o motivo que faltava para deixar São Paulo e ir ao reencontro de sua 

identidade feminina na terra natal de sua mãe.  

Ontem eu tive uma noite de muitos sonhos mas entre eles estava o de que 
estou indo mesmo para Tijucopapo nem que isso me custe. Estou indo para 
Tijucopapo e sei que para trás fica o homem que amei e amo. (FELINTO, 
1992, p. 78). 

Num misto de tristeza e determinação ela segue seu destino: encontrar sua 

origem em Tijucopapo para se ressignificar:  “Era uma vez, perdi o amor de um 

homem e pus-me num caminho de milhares de milhas chorando de morte e medo. 

Eu chorava como nunca. Eu chorava como o quê.” (FELINTO, 1992, p. 59).  

Conforme Kehl, no ensaio A psicanálise e o domínio das paixões, nos diz que 

o que nos move “[...] é a sedução: troque suas paixões por um objeto. Ou pelo 

desejo de possuir um objeto.” (1997, p. 487). Assim, supomos que Rísia num ato de 

impulso proporcionado pelo desejo de liberdade, pula a janela, seu primeiro ato de 

rebeldia e libertação da opressão do pai foi, também, ato de amor e   

“[...] o amor é dominação aceita, não percebida como tal e praticamente 
reconhecida, na paixão, feliz ou infeliz. E o que dizer do investimento, 
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imposto pela necessidade e pelo hábito, nas condições de existência mais 
odiosas ou nas profissões mais perigosas?” (BOURDIEU, 2012, p.129). 

Todavia, sair pela porta só é permitido às pessoas autônomas assim o fazem, 

pelo ímpeto desejo de ser chuva a pulsar em meio ao ambiente de opressão onde 

vivia, por seguir o seu instinto de liberdade, além disso, há o fato da substituição da 

falta de afeto dado a ela tanto pela mãe quanto pelo pai por outrem atencioso. 

Observemos o extrato que segue: 

Ora, Jonas era o primeiro homem que eu amava, e passava por ali, debaixo 
de minha janela numa tarde de chuva, todo encharcado me convidando 
para companhia. Nós atravessaríamos a campina toda, passaríamos pelos 
estábulos, cruzaríamos o moinho e o chafariz, eu na garupa abraçada à 
cintura dele que eu achava um homem de liberdade de bicicleta na chuva, o 
vento nos levando como a barcos para um lugar que não seria enfim 
apenas o fim de nossa rua, seria umas ruas a mais, o depois da campina, a 
chuva nos fazendo chuvisco no rosto, a chuva nos fazendo chuva, e as 
latas dependuradas do guidão batendo uma na outra , tilintando a zoada 
daquilo que era mesmo a nossa música, ele moleque e eu menina. Ora, 
Jonas era o primeiro homem que eu amava e eu pulei da janela a seu 
encontro e a seu encalço. Nós atravessamos a campina toda, passamos 
pelos estábulos, cruzamos o moinho e o chafariz, eu na garupa abraçada à 
cintura dele, um homem de liberdade de bicicleta na chuva, o vento nos 
levando como a barco para o além do fim de nossa rua, para o depois da 
campina, outras ruas, as latas dependuradas no guidão batendo uma na 
outra a zoada daquilo que era nossa música moleque-menina, a chuva nos 
fazendo chuviscos no rosto, a chuva nos fazendo chuva, a chuva nos 
fazendo chuva, a chuva nos enchuvalhando...(FELINTO, 1992, p. 44). 

Neste trecho, presente no capítulo 9, do livro As mulheres de Tijucopapo 

(1992), num contexto relativo a liberdade que Rísia explora sua primeira 

necessidade de extroverter seu desejo de ser livre. O discurso imagético provocado 

pelo uso de expressões como “atravessaríamos a campina”, “pulei da janela”, “O 

vento nos levando”, “além do fim de nossa rua”. Com isso, comtemplamos um 

discurso de ousadia que nos transpõe para o tempo-espaço da personagem, a fazer 

com que deduzamos um lampejo se liberdade dentro da menina que vivia sob a 

opressão de seu pai. Uma ocasião de alforria que ela se dera de presente. 

Jonas viera trazido pelo acaso da chuva e partiu pelo ocaso do rio. 

Emblematicamente, a água tanto nutre quanto devasta. E, mais uma vez, 

examinamos esse discurso de “quase lá e quase aqui”, à maneira de um viver 

fronteiriço entre São Paulo e Recife.  
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Aquela cidade, então, de ruas largas de cimento, sucumbira também ao 
chamado sedutor das águas de um rio que, eu entendia, só podia ser como 
Jonas. Só podia representar para ela, cidade fogosa e ardida de Recife, o 
que Jonas representava para mim passando sob a janela de pernas à 
mostra. (FELINTO, 1992, p. 45). 

“Como se a feminilidade se medisse pela arte de ‘se fazer pequena’ [...]” 

(BOURDIEU, 2012, p. 39), Rísia culpa a cidade de São Paulo por mais uma perda. 

“Não aguento como se faz em São Paulo. Em São Paulo perde-se o amor de um 

homem e se está sujeito a tudo.” (FELINTO, 1992, p. 79). Após perder a mãe, o pai, 

Recife, ela precisa enfrentar a perda do amor de Jonas. A ruína de seu 

relacionamento com o homem que amava a faz ter certeza de que São Paulo, 

definitivamente, não é o seu lugar. Posto que, lá, além de se perder a identidade, 

também se perde o amor. 

Simbolicamente votadas à resignação e à discrição, as mulheres só podem 
exercer algum poder voltando contra o forte sua própria força, ou aceitando 
se apagar, ou, pelo menos, negar um poder que elas só podem exercer por 
procuração (como eminências pardas). (BOURDIEU, 2012, p. 43). 

Assim, temos uma mulher que faria o que fosse possível para reaver esse 

amor de liberdade que fora Jonas, esse amor que se comporta como uma troca pela 

mãe. A barganha do amor não correspondido da mãe pelo de Jonas que, em 

princípio, supomos, teria correspondência nos permite pensar e inferir o sobre o 

comportamento de Rísia estar em consonância com a ideia de que  

Um parceiro imaginado, capaz de dissolver a mãe aprisionada em mim, 
dando-me, ao mesmo tempo que, entretanto, se mantém num lugar 
diferente, que não é mais o da mãe, mas daquele que pode me 
proporcionar o dom maior que ela jamais pôde me oferecer – uma nova 
vida. (KRISTEVA, 1989, p. 78). 

  Porém, ao mesmo tempo, notamos a identificação com a mãe no que 

concerne a se manter numa relação em que não há reciprocidade, apenas a mulher 

se dedica ao casamento e se submete a ser algo que possa conservar a relação 

sem se levar em consideração se o amor está mútuo ou não. 

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 ideológica ao discurso 
paralelo e simultâneo da utilidade social. (PERROT, 2005, p. 470). 

Ou seja, Rísia eterniza o movimento pendular do sentimento de ser e/ou não-

ser a mãe, fato que a faz se sentir capaz, inclusive, de criar em si mesma fantasias e 
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sonhos ou imagens desse relacionamento, “[...]Quando Jonas se pôs a morrer de 

mim eu menti centenas de vezes.” (FELINTO, 1992, p. 108). Igualmente em: 

Todo fim de tarde saímos, minha égua e eu, a cavalgar pelos arredores de 
Pedra Branca numa liberdade de chuva caindo e penetrando a terra. E que 
chova. Eu não choro mais. Eu chego em casa alagada, a égua e eu, muito 
bonitas e livres, nós duas, e quem me espera na varanda são meu filho e 
Jonas, o amor. (FELINTO, 1992, p. 105). 

A circunstância intersticial de Rísia encontra-se, também, no entre-lugar da 

estrutura de seu discurso, como, por exemplo, nas frases em que presente e 

pretérito dividem o mesmo espaço cognitivo: “Quando você morreu eu não te perdoo 

pois você preferiu se morrer de mim a ficar comigo” (FELINTO, 1992, p. 61); 

“Quando você morreu, um dia eu ainda te telefono” (FELINTO, 1992, p. 61); “No dia 

que você morreu eu te imagino vivo [...]” (FELINTO, 1992, p. 60); “Quando você 

morreu, me perguntam se sou um monstro, a morte.” (FELINTO, 1992, p. 61). Vale 

ressaltar, ainda, que  

[...] de todas as formas de violência não declarada, quase invisível por 
vezes, que as mulheres opõem à violência física ou simbólica exercida 
sobre elas pelos homens, e que vão da magia, da astúcia, da mentira ou da 
passividade (principalmente no ato sexual) ao amor possessivo dos 
possessos, [...], que vitimiza e culpabiliza, vitimizando-se e oferecendo a 
infinitude de sua devoção e de seu sofrimento mudo em doação sem 
contrapartida possível, ou tornada dívida sem resgate. (BOURDIEU, 2012, 
pp. 43-44). 

Ela se devota ao amor de um homem que quis se morrer dela. Porém, ela, 

mesmo assim, cogita sonhar uma família com Jonas. Essa devoção poderia ser 

considerada uma submissão pois não há uma esperança e sim uma ilusão que vem 

da voz dela. Rísia sente culpa por ter sido abandonada e disso começa a criar 

devaneios, como vemos no próximo trecho:  

E agora eu preciso inventar o sonho que vou sonhar amanhã. Amanhã eu 
vou sonhar com... deixe-me ver... deixe-me ver... Amanhã eu vou sonhar 
que ele não se morreu e que nós estamos juntos pulando dos rochedos no 
rio de Pedra Branca. Amanhã eu vou sonhar que nós somos felizes, ele e 
eu. (FELINTO, 1992, p. 65). 

Ao se referir à perda deste homem, Rísia usa uma linguagem a qual nos 

remonta a um passado de abandono não aceito que permanece em seu presente de 

ódio e tristeza. Numa linguagem carregada de ferimento-dor em corte de perda 

incisiva e cruel. 
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A onipotência e a recusa da perda conduzem [...] a uma busca febril de 
satisfação: ela pode tudo, a todo-poderosa é ela. Triunfo narcísico e fálico, 
essa atitude maníaca apareceu finalmente extenuante, porque barrava toda 
possibilidade de simbolização aos afetos negativos – o medo, o pesar, a 
dor... (KRISTEVA, 1989, p. 77). 

Rísia expressa sua dor de forma agressiva, enfática. Uma agressividade que 

se renova a cada nova falta, pois relembra suas faltas acumuladas durante toda a 

vida de sofrimentos, de desgraças, de desaparecimentos. Uma hostilidade que é sua 

forma de viver, sua maneira de sofrer. O seu lugar de fala, então, é um lugar que 

oscila entre sensatez e insensatez, como em: “Nema, eu preciso dizer que odeio 

porque o amor faz de mim uma dor que enlouquece.” (FELINTO, 1992, p. 51). Ou 

ainda em: 

Ah, se eu pudesse ser um bicho. Se eu pudesse ser um bicho eu seria uma 
égua, uma égua que saísse em disparada arrancando patacas de lama da 
campina encharcada ou fazendo poeira do barro seco das serras. E assim 
eu esqueceria, meu Deus, que perdi o amor de um homem. Esqueceria que 
um dia sentei na mesa dum bar e feri um homem. Mas eu não queria ferir. 
Mas ele se feriu e morreu. E eu andei quinhentas mil milhas tentando será 
égua que até hoje tento e não consigo. Hoje eu sou, entre outras coisas, 
uma mulher que tentou ser égua e não consegui. (FELINTO, 1992, p. 35). 

Vemos nesses trechos, o quanto as perdas recorrentes afetaram Rísia e a 

colocaram num abismo de tristeza cortante e fragmentadora da realidade em que 

vive. A cada nova perda, retoma-se a dor e o sofrimento. O trauma se renova e a 

ferida nunca se cura pois se mantém no ambiente provocador da perda: São Paulo. 

“Uma vida impossível de ser vivida, carregada de aflições cotidianas, de 

lágrimas contidas ou derramadas, de desespero sem partilha, às vezes abrasador, 

às vezes incolor e vazio.” (KRISTEVA, 1989, p. 11). Tal articulação pode ser 

percebida, por exemplo, no trecho a seguir: 

Hoje estou muito mal. Hoje não estou nada bem. Hoje caminhei 
pouquíssimo. [...] pensei horas a fio que daria até meu corpo jovem por não 
ter que continuar, por poder voltar, por poder ao menos ver o rosto de Jonas 
e rogar-lhe pelo telefone: 
– Amo você, volte, por favor. 
Nem que meu orgulho, minha dignidade, nem que meu corpo se 
desfalecesse aos pés dele em lágrimas. 
– Amo você, por favor. 
[...] 
Cá estou de novo sentada em pedras, a sombra de Jonas me 
acompanhando. Como pode um homem... 
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Como pode um homem me abandonar? Como pode um homem deixar de 
ama? Eu mal acredito. Se eu tivesse um telefone eu discaria para Jonas: 
– Jonas? Sim, sou eu. É Rísia que ama você. Jonas, estou morro não morro 
por você. Você sabe, não sabe? Então, por quê? Por quê? 
Ah, se eu pudesse me matar. Se eu pudesse me matar eu me mataria. 
(FELINTO, 1992, p. 75). 
 

Ao trazer à tona o amor perdido de um homem, a narradora-protagonista 

relembra sua história de amor, na qual se parece convergir para uma tristeza em 

relação à perda da figura masculina que era seu objeto de desejo e amor, uma 

perda não só no lado social, mas, também, no lado afetivo e sexual, mas que não 

deixa esquecer que  

[...] a submissão feminina parece encontrar sua tradução natural no fato de 
se inclinar, abaixar-se, curvar-se, de se submeter (o contrário de ‘pôr-se 
acima de’), nas posturas curvas, flexíveis, e na docilidade correlativa que se 
julga convir à mulher. (BOURDIEU, 2012, p. 38). 

 Como observamos no excerto seguinte: 

Eu mesma sou a primeira a encontrar a glória no membro roliço coroado 
dos homens. O pênis de um homem é a gloria. Sou eu a primeira a quem 
muitas vezes o pênis de um homem calou na boca. Eu me calo. Mas não 
posso desrespeitar a menina que existe dentro de mim. Que está sentada 
num trono, e por isso eu vou a Tijucopapo. (FELINTO, 1992, p. 79). 

Ou ainda em: 

Quando Jonas se morreu de mim, por exemplo, eu resolvi me iludir porque 

não suportaria a barra de viver. 

Quando Jonas se morreu de mim, eu ainda dizia que ele existia. 

– Jonas não veio hoje? Perguntaram numa festa. 

Eu dizia que Jonas não tinha podido vir mas mandava beijos. 

– Que linda blusa! alguém exclamava. 

Eu dizia que fora Jonas quem me dera. 

 – Vamos ao cinema? Convidavam-me. 

Eu dizia que não, pois tinha um encontro com Jonas. 

Quando Jonas se pôs a morrer de mim eu menti centenas de vezes. 

Depois decidi que deveria queimar a roupa que usei no dia do acontecido. E 

queimei.” (FELINTO, 1992, p. 108). 

 

A problemática instaurada coloca a questão do processo de (re)construção de 

Rísia na sua linguagem. Esta, revela a reformulação de um indivíduo que muito 

sofreu e se machucou após as perdas e nele surge o desejo de ressurgir das cinzas 

que julga encontrará em Tijucopapo. Há um percurso que se mostrará agora a 
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retomada de seu poder feminino no foco central e demonstra como todas as perdas 

aparecem interligadas no processo de reafirmação de si mesma. 

 A escolha pela rememoração numa viagem com duração de nove meses – 

num parto às avessas – que faz parte da construção do trânsito entre passado e 

presente na narrativa do romance cria uma representação interessante para tratar 

dos questionamentos em torno do silenciamento, perda e abandono da mulher 

através das personagens femininas, em virtude de que o que se pode conceder ao 

feminino aparece por meio de divisões historicamente fixadas e que, ao mesmo 

tempo, estão em constante (re)elaboração.  

O movimento de mudança que acompanha a narradora-personagem, que 

segue sozinha na estrada que vai a Pernambuco pela BR, a forma de narrar e as 

marcas orais e corporais atuam também sobre as construções de ressignificação 

que abrangem o território do significado da renovada vida que ela busca, “Mas é a 

minha raiva que me faz resistir. Não mereço essa dor que Jonas me causou. Jonas 

não merece que eu chore por ele.” (FELINTO, 1992, pp. 75-76). Isto posto, 

percebemos que  

Mesmo que o desejo não possa sempre se realizar (e nem sempre se 
pode), ele não precisa mais ser negado. O corpo não precisa mais adoecer 
simbolicamente de uma sexualidade obscura, que não pode se conhecer, 
que é a pura negação. Mesmo quando o desejo não pode se realizar, a 
histérica se liberta através da palavra que dá acesso ao que até então 
estava reprimido. Liberta-se do sintoma, que é a tentativa e fracassada do 
retorno do reprimido. (KEHL, 1997, p. 491). 

O excerto traz uma amostra do espaço, a atribuir Rísia numa trajetória de 

rememoração de seu passado pois o amor de seu homem não supre mais seu 

desejo, afinal de contas ele “se morreu” dela: “Quando Jonas se morreu de mim, eu 

ainda dizia que ele existia.” (FELINTO, 1992, p. 108); “Saí de São Paulo para não 

ser puta. Pois nós éramos muito pobres. E eu perdera o amor de Jonas.” (FELINTO, 

1992, p. 99). 

Esta realidade espacial com um cenário ora de fome, pobreza e injustiça 

socioeconômica ora de tristeza e dor nos serve como palco sob o qual se toca a 

condição como se encontra a personagem nesse momento da narrativa. Sozinha, 
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triste, com ódio e abandonada pelo homem que amava. Seu único subterfúgio seria 

o reencontro consigo mesma num espaço fronteiriço entre a cidade que se tornou 

mulher e a que ela deixou ainda criança. 

Sou de uma família muito pobre e vou levar a vida a tentar descobrir por 
que essa injustiça. É muito ruim ser pobre. Você passa a odiar seus irmãos 
porque eles não deixam comida para você e porque você dorme no mesmo 
quarto onde eles chegam para dormir fazendo zoada. [...] É muito ruim ser 
pobre – você tem vontade de matar seu pai, você não ama sua mãe. [...] 
(FELINTO, 1992, p. 88). 

  Era uma mulher em busca do seu passado, agora reconstrução de si 

mesma. A cada passo, uma (re)existência. Em cada ponto da BR, um desafio 

diferente e os pensamentos sobre um passado-presente-passado entre 

Pernambuco-São Paulo. Nesse conjunto de sentimentos e acontecimentos, Rísia vê-

se numa encruzilhada de decisões que precisam ser enfrentadas com coragem e 

determinação, pois a dor do abandono estava insuportável,  

Estou indo em caminho de milhares de milhas para Tijucopapo. Não vou 
ficar emperrada por uma ponte. Vou atravessar. Saí de minha casa e da 
cidade porque perdi o começo, o nascimento de minha mãe.” (FELINTO, 
1992, p. 72). 

A ponte aqui simboliza a travessia do passado ultrajante e doloroso por causa 

das perdas e abandonos para um a vida (re)(nova)da em que tomar as rédeas de si 

mesma e ter independência e autonomia é a lei. Dessa maneira, Rísia resolve se pôr 

na BR, numa percorrida de milhares de milhas a pé em obediência a si mesma. Sua 

primeira atitude seria se defrontar com a realidade: a perda do amor do homem que 

ama. 

Droga, Nema. Você não imagina o que isso seja. Droga, entorpecente, 
maconha, peiote. Eu devia ter tomado. Eu nunca tomei mas as pessoas 
tomam. Eu perdi o amor de Jonas e devia ter tomado peiote para virar égua. 
Eu viraria qualquer bicho que quisesse. Devia ter tomado droga porque não 
aguento essa coisa de dor. É a dor de ter perdido Jonas. Estou morro não 
morro com essa coisa de dor. Devia tomar droga para não morrer. Oh, não. 
Não quero morrer. Acho que ainda posso amar. Ainda posso amar. Não 
quero morrer, Nema. (FELINTO, 1992, p. 49). 

Jonas apontou na vida de Rísia num dia de liberdade e alegria de chuva. 

Jonas morreu-se da vida de Rísia num dia dilacerado e lacrimoso de chuva. Perder-

se por amor, por prazer, naufragar na liberdade da descoberta do amor fora a 

alforria da escravidão imposta pelo pai. Perder o amor do homem que ela amava 
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fora, presumidamente, a escravidão da dor da perda que Rísia decaía mais uma 

vez.  

Era um dia de chuva o em que Jonas resolveu se morrer de mim. Eu o 
deixei parado no meio da campina e segui em lágrimas. Eu ia sabendo que 
cada pessoa que me abandonasse me dilaceraria para sempre em corte. Eu 
ia dilacerada em corte. Eu ia querendo saber até quando eu perderia 
pessoas. Até quando eu sentiria dor. Até quando tudo. (FELINTO, 1992, p. 
109). 
 

O uso de substâncias psicotrópicas que pudessem amenizar a dor é cogitado. 

Observamos isso baseado na afirmativa de Bourdieu: “[...] a mulher estando 

constituída como uma entidade negativa, definida apenas por falta, suas virtudes 

mesmas só podem se afirmar em uma dupla negação, como vício negado ou 

superado, ou como mal menor.” (BOURDIEU, 2012, p. 37). Contudo, Rísia fica só no 

discurso do “se”, a nossa personagem num querer de fuga da dor de ter sido 

abandonada, novamente, procura afogar sua mágoa na certeza de que Jonas não 

voltará mais e seguir para Tijucopapo será a sua melhor decisão.    

Mas se é verdade que morreste, então sai de vez de mim. Pois que essa 
tua morte é o meu tormento em vida. Sou eu quem morre agora. Deixa-me 
ir aqui pelo campo ao menos, eu, égua sem cavalo nem potro. Eu não quero 
mais ninguém nem o mundo. (FELINTO, 1992, p. 60). 

Exorcizar Jonas de seu convívio e, por conseguinte, dar um novo significado à 

sua vida sem olhar o passado que a atormenta e a condena como mulher incapaz 

de cuidar de si mesma. Ela se faz firme na sua decisão, conforme vemos na 

seguinte passagem do livro: “Mas se você morreu, me deixe em paz. Não me 

apareça. E se vá de vez. Não fique aí a sussurrar-me (o quê? a sua morte?) ou a 

bisbilhotar-me pelo olho da fechadura.” (FELINTO, 1992, p. 60). Jonas, nesse 

extrato, é, pois, tratado, por Rísia, como um fantasma que atormenta os seus 

pensamentos de Rísia e ela pretende a todo o custo expurga-lo na intenção de se 

libertar da amargura do desamparo de Jonas, visto em: 

Outro dia eu examinava as mochilas numa parada do caminho e encontrei 
uma carta de Jonas recriminando o meu ceticismo, o meu ódio. Ao terminar 
de ler a carta eu quase não pude mais ir e quase voltei correndo. Quase 
larguei metade do caminho andado para voltar e, quem sabe, ter de novo 
Jonas. Fiquei horas pensando se devia voltar. Até que percebi minha ilusão. 
Minha capacidade de me iludir é maior do que minha capacidade de viver. 
Mas como decidi que já era chegada a hora de começar a viver, pus-me a 
caminho de novo, lábios trêmulos. E aqui estou. Muito perto já. Ontem 
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rasguei as cartas de Jonas e atirei os pedaços numa leva que escorria não 
sei para onde. Acho que agora me deitaria com outro homem. (FELINTO, 
1992, p. 109). 
 

Neste espaço de quases, onde Rísia se encontra, visto que ela estava “numa 

parada do caminho”, consideramos nossa personagem num momento de lembrança 

de Jonas, lembrança que a faz ter mais poder para seguir sua reconstrução de vida.  

Ela pondera sua percorrida, num instante de lucidez que parece entender 

que, conforme nos escreve Ginzburg, “[...] é importante entender que a ruptura pode 

ter a função de atribuir produtivamente sentido ao pensamento e à existência.” 

(2012, p. 111), porque “[...] o que é vivido se torna resíduo, é necessário ultrapassar 

o que ocorreu e interagir com o tempo.” (GINZBURG, 2012, p. 112) e compreende a 

importância de seguir e desapegar, de uma vez por todas desse homem que não a 

quer mais; a ilusão não seria o caminho mais viável. “O fato de que, a todo 

momento, estórias estão sendo deixadas para trás se vincula com a perspectiva de 

que experiências novas poder surgir.” (GINZBURG, 2012, p. 112). Pôr-se a caminho 

de novo e continuar era, àquele tempo, a observação concreta de sua evolução 

como mulher. 

Então, numa disparada de despedida, ela desabafa enfim: “– Jonas, foda-se!” 

(FELINTO, 1992, p. 76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

2 A ESCOLA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
em cada padrão 

                    um choro 

 

step by step 

               Black or wh!te 

 

em cima? 

              sobe 

 

 

embaixo 

               desce 

 

(re)escritaquedavida 

Ângela Andrade   

 

 

 



 

 

70 

 

2.1 Língua: percepção e estranhamento 

 

Maa Ngala, como se ensina, depositou em Maa as três 

potencialidades do poder, do querer e do saber, contidas 

nos vinte elementos dos quais ele foi composto. Mas 

todas essas forças das quais é herdeiro, permanecem 

silenciados dentro dele. Ficam em estado de repouso até 

o instante em que a fala venha colocá-las em 

movimento. Vivificadas pela Palavra divina, essas forças 

começam a vibrar. Numa primeira fase, tornam-se 

pensamento; numa segunda, um som; e, numa terceira, 

fala. A fala é, portanto, considerada a materialização, ou 

a exteriorização, das vibrações das forças.   

Hampatê Bâ 

 

Se, segundo Fanon “Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno 

da linguagem. [...] Uma vez que falar é existir absolutamente para o outro.” (2008, p. 

33), observaremos nesse capítulo que se inicia a tamanha relevância que há para a 

personagem-protagonista Rísia a comunicação. Ser interlocutora e não somente 

receptora, pois havia nela o desejo de se comunicar. Tal comportamento nos remete 

mais uma vez a Fanon, quando ele nos diz que “Falar é estar em condições de 

empregar um certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é 

sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização.” (2008, p. 33) 

Poderíamos, assim, supor que para Rísia, que se encontrava numa escola de 

predominância branca, na condição de bolsista, havia uma necessidade de 

comunicação para poder se sentir parte da comunidade a qual pertencia, mas “Em 

São Paulo eu só encontrei palavras em língua estrangeira, ou numa mudez 

impressionante. Em São Paulo eu quase perdi a fala.” (FELINTO, 1992, p. 81). 

Consideramos a perda da fala para nossa personagem tal qual a perda de 

identidade, pois que não há, para ela, uma identificação com São Paulo, mas há, 

sim, uma inferência sobre a perda de suas raízes ao sair de Recife. “Falar, escrever, 

significa: falar contra, escrever contra.” (SANTIAGO, 2000, p. 17)   
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Narrar sua história de maneira memorialística seria uma prática de celebração 

do seu passado, e, consequentemente um reavivar de sua genealogia, pois 

“Partindo do princípio de que a linguagem tem o poder de instaurar uma ordem 

hierárquica, aquele que fala ocupa um lugar privilegiado nessa hierarquia.” 

(BRANDÃO, 2004, p. 46). Uma vantagem de poder renascer através da palavra. 

Reviver sua antiguidade por sua palavra.  

Saí de São Paulo porque lá eu queria que tudo parasse em mim [...]. Eu 
queria que tudo parasse em mim, queria que não me contradissessem, 
queria ser assim, a bíblia, o livro máximo, o salmo 91, as ordens de Deus. 
Eu queria ser Deus para matar todas as pessoas que eu quisesse, e fazer o 
mundo à minha moda. (FELINTO, 1992, pp. 81). 

Consideremos, pois, que para Rísia a palavra seria algo de Deus, não 

somente divino, e, por isso, inquestionável. No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus6. Sua palavra seria poderosa por carregar 

dentro de si a força de se fazer acontecer, porquanto “Se a fala é força, é porque ela 

cria uma ligação de vaivém (yaa warta, em fulfulde) que gera movimento e ritmo, e, 

portanto, vida e ação.” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 173). Dessa forma, Rísia desejaria 

ser Deus para que sua fala pudesse ser ouvida, correspondida e cumprida; já que, 

se o que Deus fala transpassa  em acontecimento, em fato: E o Verbo se fez carne, 

e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de 

graça e de verdade7. Entendemos, dessa forma, que sua fala seria ouvida e 

celebrada e cumprida.  

Eu queria que tudo parasse em mim porque não aguentava saber que 
existem saídas mil, entradas sem conta. Era sempre tão doloroso passar 
por tanta entrada e por tanta saída, era labiríntico, eu me perdia, eu 
chorava. (FELINTO, 1992, p. 82). 

 Além disso, a dor de não se sentir pertencida por uma comunidade cessaria. 

Como se sua existência perante tantas perdas estivesse a salvo por ela ser, o 

silenciamento assevera o impedimento de ser a mulher no espelho, ou seja, a 

essência de Tijucopapo.  

                                                           
6 Bíblia Sagrada. Novo Testamento, Evangelho de João 1:1. 

7 Bíblia Sagrada. Novo Testamento, Evangelho de João 1:14. 
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Agora eu não gaguejo mais, agora eu emudeço de vez ou falo direto em 
língua estrangeira. Ou vou-me embora. Mas, não poder falar, ser gaga, é 
um verdadeiro corte, é o sinal mesmo da ruptura, é o espanto maior de 
todos. Ser gaga, então, me calava muito. Eu já fui uma verdadeira muda. 
(FELINTO, 1992, p. 40). 

 Ao abarcar o divino na essência de sua fala, ela sublimaria seu pensamento: 

“Quando eu chegar lá, e com certeza já terei visto flores, quero ver flores vermelhas, 

quando eu chegar lá depois de ter passado por canteiros de flores no meio das 

campinas, vou passar a carta para o inglês e enviar.” (FELINTO, 1992, p. 12). No 

instante em que ele se tornasse a ação da palavra como em: “Nós cruzamos 

campinas, [...], por canteiros de flores, nós passamos por canteiros de flores 

vermelhas finalmente, eu vira flores vermelhas então [...]” (FELINTO, 1992, p. 111). 

De acordo com KEHL, “A fala da sublimação é fértil, criativa, porque parte de 

algum contato com o desejo.” (1997, p. 483). O desejo de Rísia por se refazer no 

extravio de suas memórias ao ter migrado de Recife para São Paulo, a faz querer se 

comunicar por meio de cartas, “Mandarei uma carta.” (FELINTO, 1992, p. 85); por 

gritos, “Quisera eu poder gritar: ‘cidade desajeitada doida varrida, marmota! eu 

quero sair de você’.” (FELINTO, 1992, p. 80) ou pelo lirismo da música ao compor 

árias,  

Mas as melhores histórias foram as que meu pai contou, o idiota. Meu pai 
me contou histórias como nunca mais alguém. Parei aqui cerca de vinte 
dias e compus uma ária recompondo as histórias que meu pai me contou.  
Episódio I – meu pai é um filho da puta. 
Episódio II – meu pai é um filho da puta. 
Episódio III – meu pai é um filho da puta. (FELINTO, 1992, p. 86). 
 

Ao recompor as histórias de seu pai, Rísia procura manter vivo o passado 

perdido na mudança de Recife para São Paulo, e assim, procura superar a falta de 

identidade. Há, dessa forma, uma tentativa de superar esse presente, mas não se 

esquece de que a sua essência identitária se situa no passado. Visto que 

A sublimação é, portanto, incompatível com o narcisismo, já que sua 
condição é a renúncia ao objeto total e a busca incessante de outros objetos 
e outras formas de expressão/satisfação dos desejos pela vida afora. 
(KEHL, 1997, p. 483).  
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Ou seja, há nela um inacabado desejo de retorno à vida que vivia em terras 

pernambucanas, seu sotaque estrangeiro em São Paulo, causaria o estranhamento 

das pessoas que a ouviam. Isso a fazia calar, emudecer e se fechar em si mesma.  

Ao pensarmos na identidade e em tudo o que ela representa, precisamos 

compreender isso não apenas como um meio de sentir a importância de suas raízes, 

mas também como uma espécie de conservação da herança de sua cultura 

identitária. Observamos uma ruptura provocada por sua diferença, Rísia reluta em 

não querer vivenciar no seu novo lugar. Fato aceitável pois em meio a tantas perdas 

que ela sofrera na sua infância, quer reviver a presença do passado saudoso. Hoje, 

na cidade grande, ela precisa encontrar algo que a faça manter-se viva no caos que 

São Paulo causou nela. A noção de estar nesse novo espaço, aparece-nos como 

[...] uma ponte onde o ‘fazer-se presente’ começa porque capta algo do 
espírito de distanciamento que acompanha a re-locação do lar e do mundo 
– o estranhamento [unhomeliness] – que é a condição das iniciações 
extraterritoriais e interculturais. Estar estranho ao lar [unhomed] não é estar 
sem-casa [homeless] (BHABHA, 2013, p. 29). 

No seguinte trecho do livro, vemos Rísia num momento de desabafo sobre 

sua condição de mulher na metrópole, sua inquietude por querer e não poder. Afinal, 

em São Paulo não se pode. Porém, não se pode o quê? Só não se pode. Essa falta 

de poder a deixa muito enfurecida e desolada numa inutilidade sem nome, o vácuo 

da negação do poder:  

Saí de São Paulo porque lá, se eu quisesse eu não podia. Porque lá não 
chovia, não tinha areia, não tinha pitomba. Lá, se eu quisesse não podia. 
Lá, às vezes, lá naquelas ruas de entardecer, lá eu parava no meio da ilha 
esperando que os carros passassem, eu displicente e desconsolada, e me 
queria dizendo que era uma puta: ‘Sou uma puta, me levem para onde 
quiserem’. Pois que só assim poderia eu entregar-me à displicência plena e 
total que é a dar o meu próprio corpo, sem orgulho, sem dignidade, sem 
amor, sem dor. (FELINTO, 1992, p. 99). 

Ir ao encontro da revolução que a dará os sabores e a revivência das terras 

pernambucanas é a força que leva Rísia adiante, como observamos em:  

– Acho que sim... só que... preciso chegar a Tijucopapo... 
– Continue pela mata. Chegará ao anoitecer. Nos encontraremos lá depois 
de amanhã, o que me diz? 
Digo que sim. Mas essa guerra, de que se trata? O que se conquista? 
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 – Guaranás pela metade no balcão, amores perdidos, o poder da chuva, da 
areia e das pitombas..., o homem sorriu e beijou-me os lábios. Por que vai 
para Tijucopapo? 
 – Porque foi lá que minha mãe nasceu. E pus-me a galope. (FELINTO, 
1992, p. 115). 
 

A falta de identificação provoca desalento, raiva e o sentimento vazio de não-

pertencer, de não-ser, de não-poder-ser, pois  

Sua imagem e a dos outros suscitam, no seu narcisismo ferido, a violência e 
o desejo de matar, do qual ela se protege atravessando o estranho do 
espelho e instalando-se no outro mundo onde, pela exposição sem limites 
do seu pesar congelado, ela reencontra uma completude alucinada. 
(KRISTEVA, 1989, p. 75). 

Sobrevive, na nossa protagonista uma autoridade na forma como ela conduz 

sua determinação para o resgate de suas origens. Ela resiste ao discurso da 

metrópole que a quer domar, com isso ela não se deixa abater de todo e em seu 

âmago trata de descobrir algo que a sustente. Existe nela, também, a realidade 

cortante dos preconceitos vividos em São Paulo. A solidez que ela encontra em si, 

supomos, estaria na capacidade de refazer a caminhada, como no exemplo a seguir: 

Mas sinto que preciso deixar de besteira, porque ficar me lembrando de 
mim gaga é besta e feio; deixando, pois, de besteira, pois que todo 
indivíduo gago é um magricela fraco demais, e eu não suporto mais gente 
tão fraca assim, deixando de besteira, falarei, Nema, sobre como são os 
domingos em São Paulo. (FELINTO, 1992, p. 40). 

A decisão de não remoer o presente, de procurar colo no passado para 

construir um futuro que seja acolhedor, perpassa as fronteiras de sua identidade 

ferida para manter a honra de sua origem, a coragem de enfrentar o desconhecido 

com bravura sem jamais desonrar sua linhagem do tijuco.  

Não vou desrespeitar nunca a menina que existe entro de mim. A menina 
que existe dentro de mim está sentada num trono. Minha infância foi 
grande, de um tamanho sem medida; havia dias de ela me pesar no 
estômago e eu quase vomitar. Havia noites de ela me derrubar da cama e 
eu não poder dormir com ela. Espaço. Não há espaço que preencha uma 
infância. Uma infância não preenche espaço algum, ela não cabe, ela se 
espalha no que eu sou até hoje, no que vou ser sempre. (FELINTO, 1992, 
p. 69). 

A realeza de sua infância, a nobreza de ser uma menina rainha de si que quer 

colocar o expurgo da capital. A repulsa pelo corpo ao vomitar o alheio. A forasteira 

da narração não é Rísia e sim São Paulo, posto que a falta de reconhecimento vem 
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daquela perante esta. Não se reconhecer, para Rísia, mostra-se uma nulidade 

diante da vida, um estranhamento que rasga, dilacera, emudece. Rísia seria, desse 

moda, a representação literária das pessoas  pertencentes a culturas colonizadas, 

conforme diz Fanon: “Todo povo colonizado — isto é, todo povo no seio do qual 

nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade 

cultural — toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura 

metropolitana.” (2008, p. 34), isto é, elas têm sido obrigadas a substituir qualquer 

tipo de pureza cultural “perdida” ou de absolutismo étnico por conta da obrigação de 

ser aceito social e culturalmente.  

O que eu faço é um pensamento. As mulheres de Tijucopapo devem ser 
como eu fazendo sombra no chão. Eu sou uma mulher de Tijucopapo. Eu 
vou-me embora. Vou-me embora porque aqueles cinemas, cinemas, 
cinemas... [...] Conheci pessoas que viajaram para lugares onde se falasse 
inglês só porque nos filmes falava-se inglês assim, e parecia outra vida, e 
parecia que seria melhor e mais bonito. (FELINTO, 1992, p. 93). 

Essa “civilização” revela a situação intersticial de Rísia numa “[...] experiência 

da perda de referências fixas, do sentido da origem, e o imperativo da mudança e do  

movimento como uma constante que desestabiliza e intersecta os vetores da 

identidade.” (SCHMIDT, 2009, p. 813). Aprender uma nova língua e as implicações 

que vem com ela: “pro caboclo ler/ tem que aprender um novo ABC”8. Ao interpretar 

sua vida recente, Rísia mostra de forma genuína que não há erro pois “É preciso 

que aprenda primeiro a falar a língua da metrópole para melhor combatê-la em 

seguida.” (SANTIAGO, 2000, p. 20). 

Posteriormente ao abandono do homem amado, ela inicia uma complexa e 

densa reflexão sobre sua própria vida ao recapitular os outros abandonos sofridos. 

Desprezos que a marcam e traumatizam de maneira tal a ponto de fazê-la pendular 

entre dor, raiva, melancolia e abalo físico, moral e mental. A determinação em 

superar a dor do desamparo a motiva a ir em busca de sua identidade e origem.  

Com isso, no retorno para Tijucopapo, local onde sua mãe nasceu, confronta-

se com todas as angústias de sua vida: a infância pobre, “Eu sou pobre de pai e 

                                                           
8 DANTAS, Zé & GONZAGA, Luiz. ABC do sertão. Gonzagão & Fagner, 1988. Essa música foi 

composta no ano 1953. 
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mãe. Pobre, pobre.” (FELINTO, 1992, p. 72) em contraste com o presente bem 

sucedido, “O céu é por onde andam os aviões da Varig me carregando.” (FELINTO, 

1992, p. 96); conhecer outra língua, manifestar-se em inglês, “[...] Conheci pessoas 

que viajaram para lugares onde se falasse inglês só porque nos filmes falava-se 

inglês assim, e parecia outra vida, e parecia que seria melhor e mais bonito.” 

(FELINTO, 1992, p. 93) mas, por vezes, impotente, emudecer, “Eu quase perdi a 

fala para certas coisas.” (FELINTO, 1992, p. 97) preferindo grunhir a falar, “Se eu 

pudesse somente grunhir...” (FELINTO, 1992, p. 98). 

É assim que, de pensamento em pensamento, de superação em superação, 

Rísia tenta a sua reconstrução diária para que não fique gaga de novo. A fim de 

poder, finalmente, juntar os pedaços de sua identidade que se encontra 

multifacetada para lidar com a experiência de perda e sofrimento. 
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2.2 Luciana: perda e silenciamento da infância 

Aprender a ser terra 

e, mais que terra, pedra 

nuclear diamante 

cristalizando a palavra. 

 

A palavra definitiva. 

A palavra áspera e não plástica. 

 

Orides Fontela 

 

No decorrer do livro As mulheres de Tijucopapo é possível perceber o 

elemento de representação para este desejo de (re)conhecimento de Rísia: as 

personagens femininas. Há uma grande influência delas nas decisões ocorridas no 

trajeto de autoconhecimento de nossa protagonista. A presença da mãe na narrativa 

é bastante significativa, “Cortaram mal o cordão do umbigo que me ligava a minha 

mãe e de noite eu quase morro de hemorragia.” (FELINTO, 1992, p. 39), e 

encontramos várias passagens em toda a leitura do livro. 

Contudo, não podemos deixar em descrédito o valor que tem a presença de 

outras mulheres na transformação menina-mulher de Rísia. Na busca de sua 

identidade, Rísia procura por respostas para se declarar sujeito da sua própria 

história. É preciso, portanto, olhar-se para si mesma. Todavia este olhar-se, é, 

também, encontrar com suas mulheres – mãe, avó, tia, colega de escola, amiga, 

vizinhas, em um duelo existencial em que vivenciar essas mulheres é (re)viver a si 

mesma num processo de espelhamento do seu eu encontrado nas outras mulheres. 

Nos espaços de vivência de Rísia, a escola fora um lugar de grandes e 

decepcionantes experiências, mais um trauma que Rísia precisaria enfrentar. 

Guacira Lopes Louro no livro Gênero, sexualidade e educação (1997), mais do que 

explicar como a instituição escolar perpetua estereótipos nos faz refletir, também, 

sobre como essa sucessão causa revolta e provoca em nossa narradora-

personagem mais motivos para sentir raiva da sociedade onde convive. “Através de 

muitas instituições e práticas, essas concepções foram e são aprendidas e 

interiorizadas; tornam-se quase ‘naturais’ (ainda que sejam ‘fatos culturais’). A 
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escola é parte importante desse processo.” (pp. 59-60). Notamos a expressão 

representativa do que fora descrito por Louro no seguinte episódio: 

[...] Manjopi, minha experiência em grupo, o desastre. [...] Manjopi, 
vergonha de minha vida. Manjopi, reflexo dos meus complexos. Fomos em 
excursão a Manjopi, os alunos do terceiro ano do colégio. Primeira vez que 
eu saía com pessoas outras que não eram mamãe, Nema ou Ruth. Eram as 
colegas de classe no colégio. Manjopi tinha piscinas e mesas para 
piquenique. Extensas campinas verdes de grama e carrossel. Não sei por 
que tive de ir. Pois que eu morria de vergonha de pessoas me vendo assim 
na intimidade. (FELINTO, 1992, p. 69). 

A identidade plural de mulher pobre e negra, multifacetada pela mudança 

para São Paulo incita Rísia a questionar cada vez mais os motivos pelos quais  

“Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a 

escola produz isso.” (LOURO, 1997, p. 57). Quanto mais ela observava mais se 

indagava sobre sua vida. A viagem em grupo a fez ter mais certeza sobre estar num 

habitat onde ela não se sentia pertencida, “Eu não devia ter vindo, eu me metia onde 

não devia. Aquele não era meu ambiente.” (FELINTO, 1992, p. 69). E continua,  

Tanto que fui calada no ônibus, a viagem toda, me mordendo de raiva de 
Luciana, que, nessas horas de necessidade, não vinha falar comigo. 
Nessas horas ela não vinha, a lesma, a tola. E eu não tinha o mínimo de 
forças para entabular conversa com quem quer que fosse, nem sequer com 
Libânia. Dela especialmente eu morria de vergonha. (FELINTO, 1992, p. 
69). 

Estende-se nesse fragmento, mais uma vez, o sentimento de 

despertencimento, desconhecimento e falta de afirmação perante um conjunto de 

atos e fatos que não fazem parte de seu cotidiano. Isso a coloca numa condição de 

distanciamento e negação. Ocorrência na qual não encontramos uma disposição 

recíproca das diferentes partes porque Rísia, definitivamente, não se encaixava 

naquele meio.   

Os atos de conhecimento e de reconhecimento práticos da fronteira mágica 
entre os dominantes e os dominados, que a magia do poder simbólico 
desencadeia, e pelos quais os dominados contribuem, muitas vezes à sua 
revelia, ou até contra sua vontade, para sua própria dominação, aceitando 
tacitamente os limites impostos, assumem muitas vezes a forma de 
emoções corporais – vergonha, humilhação, timidez, ansiedade, culpa – ou 
de paixões ou de sentimentos – amor, admiração, respeito - ; emoções que 
se mostram ainda mais dolorosas, por vezes, por se traírem em 
manifestações visíveis, como o enrubescer, o gaguejar, o desajeitamento, o 
tremor, a cólera ou a raiva onipotente, e outras tantas maneiras de se 
submeter, mesmo de má vontade ou até contra a vontade, ao juízo 
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dominante, ou outras tantas maneiras de vivenciar, não raro com conflito 
interno e clivagem do ego, a cumplicidade subterrânea que um corpo que se 
subtrai às diretivas da consciência e da vontade estabelece com as 
censuras inerentes às estruturas sociais. (BOURDIEU, 2012, p. 51). 

É nesse lugar de negação que Rísia se perfaz com mais uma dor. A dor de 

não se enquadrar, a dor de ser “o peixe fora d’água”. Isso a deixava com mais 

rancor e raiva. Percebemos isso quando uma colega de escola chamada Luciana a 

envia uma carta. 

Eu conheci que minha crueldade tinha o tamanho da de Severino. Eu teria 
de domá-la para não ser bicho. Para poder brincar e liderar meu grupo. 
Corria um boato de que Severino já havia esfaqueado um homem. Mas 
Severino era tão menino. Eu teria de domar minha crueldade antes que eu 
matasse uma pessoa como Luciana. Antes que eu amargasse de vez uma 
docilidade como a de Luciana.” (FELINTO, 1992, p. 30). 

Consideremos, pois, que Luciana era dócil. Rísia apresenta um ponto alto de 

agressividade, reflexo da vida cotidiana difícil, “Eu vivi muito à sombra da agonia de 

algumas pessoas. Hoje sou agoniada e ninguém me aguenta. Sou em estado de 

porre sem nunca ter bebido.” (FELINTO, 1992, p. 23). Consequentemente, de tanto 

ter sido ferida e pela quantidade de vezes que passou por perdas, ela não tolerava 

qualquer demonstração de carinho ou afetividade, muito menos o amor por estar 

“[...] acostumada era com asperezas de alma.” (FELINTO, 1992, p. 26).  

No momento em que Luciana, uma colega da escola, na infância, começou a 

demonstrar por ela o seu bem-querer, ela não compreendeu, não admitiu, não soube 

o que fazer nem como reagir numa situação de afeto:  

Ontem sonhei com Luciana me espiando pela fresta do mocambo onde 
dormi. Acordei com tanto medo desse sonho. 
Foi desde Luciana que eu soube, e que Nema sabia (você, Nema, você 
sabia), e que ficou provada a minha disfunção, a minha dor, a minha cabeça 
ao meio-dia para o destino todo diante de... diante, digamos, de Luciana, 
menina da mesma sala de aula que eu, de Luciana me enviar uma carta 
sabendo bem – porque eu deixava claro, eu sempre fiz questão de deixar 
claro, eu sempre tive prazer, até, em revelar – que eu não gostava dela, que 
eu não suportava a cara dela. 
Eu não gostava de Luciana. Eu não suportava a cara dela. 
Mas ela não, ela insistia. Eu não sabia direito por quê. Ela me rondava na 
hora do recreio. Ela tinha um fascínio por mim. Ela quis entrar para o meu 
grupo, eu disse que não. Mas ela insistia. E eu nunca soube por quê. Só se 
fosse porque eu era muito boa aluna, o que eu era, o que eu desenhava 
cartazes bonitos que tiravam sempre o primeiro lugar, o que eu liderava o 
meu grupo, o que eu tirava cem em matemática. Só se fosse por tudo isso 
que eu era e ela não era. Luciana era somente uma dócil que gostava de 
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mim. E gostava assim, por nada. Gostava por mim mesma. E só sabia 
gostar e ser dócil. 
E veio a mim como quem gostava mesmo, assim, dizendo; 
– Eu gosto. 
E eu não suportei. Não suportei. Não suportei. 
Desconfiei e não acreditei. Ou talvez acreditei e, por isso, não suportei. Eu 
era doida. Eu sou doida. Mas Luciana era tão dócil que enjoava. Eu estava 
acostumada era com asperezas de alma.  (FELINTO, 1992, p. 26). 
 

 Rísia repudiava Luciana, pois ela representaria, com aquela docilidade, a 

submissão que Rísia percebia na mãe, ou, ainda, a obediência submissa da menina 

que obedece ao patriarcado e ela era, a desobediência da hegemonia branca por se 

destacar em sua classe da escola pois “[...] as meninas eram filhas de sargentos 

ricos. Eu era pobre e minha mãe era crente. Eu era bolsista na minha classe de 

meninas gordas rosadas que estalavam beijos no rosto de Dona Penha.” (FELINTO, 

1992, p. 70).  

O que me espanta é somente a minha crueldade. 
Porque, primeiro, eu não respondi a carta de Luciana. 
Ignorei. Como ela ousava escrever-me uma carta se eu não suportava a 
cara dela? A carta era um pedido de amizade e de entrada no meu grupo. 
Luciana era um pedido. E eu não gosto das pessoas que pedem. Eu gosto 
das pessoas que conseguem. Era assim que eu era naquela vida de escola. 
(FELINTO, 1992, p. 27). 

 
Não saber acolher o amor de forma positiva faz parte do reflexo da falta de 

sentimento em sua vida, “Pois eu sabia, mamãe me olharia como não me olhou, me 

abraçaria como não me abraçou. [...] Mamãe nunca me abraçava. Mamãe me 

cansava de indiferença, mamãe era uma merda.” (FELINTO, 1992, p. 24). O rigor 

excessivo progrediu para um padrão de comportamento, uma máscara de proteção, 

uma maneira de sobrevivência num meio sem afeição, sem afago, sem alguma 

demonstração qualquer que fosse.  

[...] É muito ruim ser pobre. Você passa a odiar seus irmãos porque eles 
não deixam comida para você e porque você dorme no mesmo quarto onde 
eles chegam para dormir fazendo zoada. [...] É muito ruim ser pobre – você 
tem vontade de matar seu pai, você não ama sua mãe. [...] Aí você passa o 
resto da vida sonhando em ser a ditadora dona do mundo que você não 
conseguiu conquistar com papai e mamãe. (FELINTO, 1992, p. 88). 

 A “aspereza de alma”, para Rísia, se transformou em sua própria vida, pois 

ser áspera, até mesmo cruel, com as pessoas, se arraigou de uma maneira tão 

profunda que Rísia a vive. Por vezes, ela estranha não ser afeita ao afeto, mas o 
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hábito da agonia das outras pessoas a faz conhecer e reconhecer como o jeito certo 

de encarar os fatos e as pessoas com rigidez e acidez. Como veremos no excerto 

que segue: 

“Passaram-se alguns dias e Luciana fez fuxico a Dona Penha, professora. 
Dona Penha prontamente avisou em voz alta, olhando a classe em minha 
cara: 
- Todas as cartas recebidas devem ser respondidas. 
Dona Penha me marcava. Só podia ser. Ora, ora, Dona Penha. Ora, ora. E 
se eu não quero responder a carta? Ora, ora, pensava eu comigo. Mas já 
que a ordem era responder, eu fui. Muito bem, eu respondo. E cheguei em 
casa e respondi em cinco ou seis linhas: 
“Luciana, 
Eu odeio você. Luciana, não me escreva mais cartas. Luciana, eu não gosto 
de você. Pare de ficar me medindo com esse olho de peixe morto. Eu não 
suporto a sua cara. Não quero você no meu grupo porque você é muito 
molenga. Você é tola e fuxiqueira, viu?” 
E só. (FELINTO, 1992, p. 29). 
 

Supomos então, que Rísia até o momento de resposta à carta de Luciana, se 

expressava, do seu jeito tímido, mas ainda se expressaria. Havia nela ainda uma 

animosidade por se comunicar: 

Havia na época uma música muito tocada no rádio, uma de melodia triste e 
lenta e de nome Luciana. Uma canção a Luciana. Eu jamais escutaria essa 
música de novo sem que um sentimento confuso de culpa me enchesse os 
olhos d’água. Jamais. Depois de Penha ter pego a carta, jamais. Desde o 
dia em que Penha pegou essa carta, meu coração aprendia um outro jeito 
de bater. Um jeito sufocado. Um jeito tão ruim. Mas eu era tão menina. 
(FELINTO, 1992, p. 29). 
 

Rísia deixa claro que foi após esse fato da resposta à carta de Luciana, num 

ato de obediência para com a professora que ela começou a truncar sua fala. Dona 

Penha representa, no romance, a força da instituição escolar que “Servindo-se de 

símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa 

e institui. Informa o "lugar" dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das 

meninas.” (LOURO, 1997, p. 58), exposto no próximo excerto: 

Dona Penha me marcava. Só podia ser. Dona Penha sentou-se pasmada 

diante de mim, a carta na mão, Luciana ao lado dela, Luciana assoando um 

resto de choro num lenço amarrotado. Foi o dia de maior vergonha de 

minha vida. Não imaginava Luciana tão fuxiqueira assim. Não pensava 

sequer que ela tivesse essa coragem assim, de se defender. E ela mostrava 

a carta a Dona Penha. A Dona Penha! Aquela carta, um crime, não podia 

ser mostrada. 

Eu estava arrependida e espantada de minha crueldade. 
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Luciana tinha sido minha primeira oportunidade de não gostar. E eu 

aproveitei. Menino, como eu aproveitei! Coitada de Luciana. Isso de querer 

descontar – porque eu queria era descontar em Luciana o que tinham me 

feito em não me abraçar, mamãe, papai, Lita –, isso de querer descontar, 

não sei se isso leva... (leva?). É ‘leva’ que vou dizer? ‘ Leva a algum lugar’? 

Mas pouco me importa. Importante é que precisei descontar em Luciana e 

descontei. Não digo que fiz mal. Me fez mal. Isso sim. Me faz mal. Porque 

parece que várias vezes na vida desconto com ódio o amor que me 

oferecem. E ódio, menino, ódio é fogo. Mas, será isso? Não sei. Não sei. 

Não sei o que é. (FELINTO, 1992, p. 29). 

 

Aparece em Rísia um toque de arrependimento, porém efêmero. A crueldade 

sobressai pois para ela era algo entranhado demais para que alguém conseguisse 

afastar dela esse sentimento. Entretanto, podemos conjeturar a postura de Dona 

Penha com aparência de censura posto que “[...] a linguagem não apenas expressa 

relações, poderes, lugares, ela os institui; ela não apenas veicula, mas produz e 

pretende fixar diferenças.” (LOURO, 1997, p. 65). 

Presumimos que esse acontecimento do qual Rísia negou-se a si mesma o 

poder de expressar-se, dado que sua resposta fora completamente condenada por 

Dona Penha, seu objeto de desejo no ambiente escolar, “[...] eu me esquecendo que 

não beijara o rosto de Dona Penha no fracasso que fora Manjopi [...]” (FELINTO, 

1992, p. 126), ilustrado no trecho abaixo:   

Eu teria de domar minha crueldade antes que eu matasse uma pessoa 
como Luciana. Antes que eu amargasse de vez uma docilidade como a de 
Luciana. 
Mas um dia eu ainda vou ligar para Luciana. Vou pegar no telefone e discar: 
- Alô! Luciana? Olá, Luciana. Soou eu, Rísia. Rísia. É, olhe, ligo para dizer-
lhe que sei que você é feliz e gosto disso. Você é feliz, não é? Pois é, eu 
sabia. Olhe, e quero dizer-lhe que, conforme eu mereço, sou infeliz. Quero 
que você goste de saber que sou infeliz. Fui tão cruel com você. Um beijo, 
Luciana. Adeus. 
Dona Penha sentou-se pasmada diante de mim, a carta na mão, Luciana ao 
lado dela, Luciana assoando um resto de choro num lenço amarrotando. Foi 
o dia de maior vergonha de minha vida. 
Meus lábios tremeram diante Dona Penha. Tive vergonha. Minha cabeça 
não se erguia ao pedido dela. Dona Penha mandou-me erguer a cabeça, 
olhar Luciana nos olhos e pedir desculpa. Meus lábios tremiam a primeira 
esculhambação de meu coração: 
- Desculpa. 
Desculpa aí, você. E você aí, sicrano. E você lá, beltrano. Se eu tivesse tido 
uma Dona Penha para toda vez que... 
Mas eu não tive. Por isso não te pedi desculpa, fulano. ” (FELINTO, 1992, p. 
30). 
 



 

 

83 

 

Observamos, portanto, aqui uma mudança de atitude da protagonista. 

Anteriormente, tínhamos o comportamento da criança no aguardo de manifestações 

de afeto, a espera de um abraço, de um beijo, porém, ao não obter essas ações 

positivas de demonstração de sentimento, sofre a frustração de não ter e cai numa 

situação, aparentemente, parece irrecuperável.  

A crueldade em Rísia ressoa a fragmentação de quem perdeu a sua inteireza. 

De modo que, a raiva, divulgada explicitamente, nos aparenta como um escudo 

protetor de si mesma, usado para reaver e na defesa da integridade de seu corpo e 

sua mente. É através da crueldade, sentimento que auxilia Rísia a distinguir os 

padrões de identificação e de aversão, que ela mapeia as trilhas dos caminhos para 

recapitulação do “eu” dilacerado pela dor da perda; cada perda seria um átomo de 

fragmento seu que se dissiparia no espaço-tempo de São Paulo. Isto posto, 

alegamos que é a agressividade dos ataques da raiva que inspira Rísia no seu 

percurso de retorno a Tijucopapo. 

Num ambiente onde representava era a negação de tudo o que presenciava, 

Rísia sentia mais ainda sua condição subalterna. Sendo assim, “Atentas/os aos 

pequenos indícios, veremos que até mesmo o tempo e o espaço da escola não são 

distribuídos nem usados — portanto, não são concebidos — do mesmo modo por 

todas as pessoas.” (LOURO, 1997, p. 59). 

Eu era incapaz sequer de abrir a boca. Se eu abrisse gaguejaria – e seria a 
vergonha total. Eu era pobre eu me sentia feia. Eu era tão magrela na frente 
das meninas. Eu era a verdadeira mulher de Popeye. 
[...] 
Mas em Manjopi eu soube dos meus cambitos finos. (FELINTO, 1992, pp. 
69-70). 
 

   Bhabha nos explica sobre esse sentimento depreciativo de si mesma que 

Rísia carrega ao falar sobre o eterno devir das minorias que são obrigadas a deixar 

sua terra natal motivadas pela falta de condições de vivência em seus lugares. A 

protagonista pertence ao grupo dos migrantes nordestinos que precisam fazer o 

movimento para a metrópole.  

O presente não pode mais ser encarado simplesmente como uma ruptura 
ou um vínculo com o passado e o futuro, não mais uma presença 
sincrônica: nossa autopresença mais imediata, nossa imagem pública, vem 
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a ser revelada por suas descontinuidades, suas desigualdades, suas 
minorias. (BHABHA, 2013, p. 23). 

Essa eterna transformação em cada novo passo dado, coloca Rísia numa 

condição de (re)conhecimento cíclico de si mesma em que as etapas do processo se 

fazem e refazem na busca de (re)encontrar seu self. 

Eu vou levar pro resto de minha vida essa atitude de carta-desconto que 
escrevi a Luciana. E esse remorso. Pois a cada carta minha compõem uma 
canção à dor de Luciana até que os ouvidos me doam de remorso e eu 
chore. Ah, mas se eu pudesse telefonar. Eu vou sempre levar, como levei 
para Manjopi, essa atitude. (FELINTO, 1992, p. 68). 

Nesse movimento pendular de amor-ódio, havia outra colega de sala, Libânia. 

Por ela, Rísia nutria afeto, queria, inclusive, ser amiga. Vejamos a forma com a qual 

nossa protagonista descreve sua colega, explanado no trecho seguir: 

Mas havia, olhe aí, Libânia. De quem eu gostava por que... Não sei. Eu 
gostava de Libânia porque ela era tão limpa e bonita, porque os cadernos 
dela eram limpos e a letra bonita, e o cabelo dela era liso e o meu crespo, e, 
e Libânia tinha uma calma que eu não tinha. Era como se quisesse ser um 
pouco Libânia. Eu queria ser como Libânia. Enquanto Luciana me dava 
asco com aquela docilidade toda que eu não queria ter porque não podia 
ter. Libânia tinha um pai. Menino! Libânia tinha um pai que ia buscá-la de 
Rural na escola. E eu nunca tinha andado de carro, a não ser de vez em 
nunca quando saía com Nema e ela pagava táxi. 
Então eu gostava Libânia e posso dizer que a rondava pelo recreio. Não 
com a tonteira toda com que Luciana me vigiava, sem dúvida, mas de um 
outro jeito. Um inteligente e disfarçado. Eu rondei Libânia até que um dia 
nós éramos amigas e eu estava na casa dela passando uma tarde, 
brincando, pulando pela beira do rio atarantando os peixes, correndo, 
pulando pela beira do rio atarantando peixes, correndo, andando de Rural e 
comendo biscoitos torrados na cozinha da casa de Libânia que era 
limpíssima. ” (FELINTO, 1992, p. 27). 

 
Percebamos que a descrição de Libânia, feita por Rísia, começa com uma 

conjunção adversativa, isso já nos coloca num jogo de contrários que, conforme 

falamos anteriormente, faz a medida entre quem nossa protagonista quer ou não 

quer que faça parte da sua trajetória no processo de (re)descoberta de si mesma. 

Libânia estaria no lado afirmativo, pois ela representava o que Rísia desejava como 

espelho de si. A limpeza, a higiene, o não sentir fome pois há biscoitos para comer 

e, também, Libânia, em momento algum da descrição de nossa narradora-

personagem, ela se apresenta como alguém que precise pedir por afeto, diferente 

de Luciana, a qual precisou escrever uma carta para dar seu amor a Rísia. 
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Neste trecho acima, observamos, explicitamente, os pontos e contrapontos de 

aprazimento e de rejeição, apesar de apresentar uma certa instabilidade, num 

persistente processo de afirmação e negação, como podemos localizar, outrossim 

no trecho a seguir:  

Eu caminho pela ponte e há esmoleres margeando meu caminho. E há 
ladrões e prostitutas. Não me identifico portanto. E me identifico. Eu os fito 
sem me achar na pupila dos olhos deles. E me acho. Eles não refletem, eles 
não são o espelho claro e límpido. Eu me vejo. (FELINTO, 1992, p. 72). 

No trajeto da dor, do revés para si, há uma procura que insiste, persiste e 

resiste, e jamais desiste da ideia de que estaria em Tijucopapo a provável 

rememoração de seu tempo ancestral, de seu ser pernambuquês, para renascer das 

cinzas que São Paulo a deixou com sua seleção de quem pode ou não-pode ter. 

 À vista disso, na análise de sua própria identidade em detrimento sobre as 

outras, e quando existe uma percepção a qual descamba sobre si, num movimento 

dialético das identidades envolvidas, a narradora-personagem parece que consegue 

incidir sobre o seu próprio existir; num desencontro que confronta e enfrenta as 

referências das mulheres de seu convívio familiar, social, significativamente, 

marcadas pelas categorias do capitalismo, patriarcado e racismo para “Lembrar que 

aquilo que, na história, aparece como eterno não é mais que o produto de um 

trabalho de eternização que compete a instituições interligadas tais como a família, a 

igreja, a escola [...]” (BOURDIEU, 2012, p. 5, prefácio à edição alemã). 
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3 A RUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ex)passos de um desejo 

que pranto 

      fêmea (con)dor 

         ocasião 

 

ponte(iros) de um tempo 

quer ida 

      Lilith fé(r)ida 

       oposição 

 

(des)trono de um espaço 

que ímã 

      dama amor(tece)dor 

               revolução 

Ângela Andrade 
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3.1 Barquinhos de papel: fuga para o reencontro 

Um rio adormecido em cada infância, 

rio seco ou de enchente, intempestivo 

rio que não cresceu – riacho riba. 

 

Mas o que conta em nós é mesmo o rio 

correndo na memória com seu jeito 

de rio, sua boca chã de rio, 

 

a força de ser rio e ser caminho 

de rio, noite assombração de rio,  

chamado ser em oculto chão de rio, 

 

ter os remorsos fluviais de rio 

que afogou nas areias dois meninos 

e de seu pranto fez nascer cacimbas. 

 

                                           Zila Mamede   

 
 

A necessidade da (re)construção de sua genealogia se dá quase sempre em 

momentos de dificuldade na vida de Rísia. A (re)construção de uma estirpe 

genealógica familiar-feminina, dá poder à protagonista, para que, constantemente, 

(re)viva o processo de autoconhecimento que a leva, de um modo inflexível, à 

ruptura, em diversos momentos, com estruturas tradicionais da sociedade: família, 

escola e igreja.  

A (re)visão dessa origem carrega, portanto, para a narradora-personagem, a 

possível busca de respostas para os questionamentos feitos de si para si mesma 

nos momentos de crise em sua vida. Talvez por sentir que ela elegesse ou pudesse 

eleger, nessas oportunidades de crise, com quem quer se espelhar num jogo de 

negação e afirmação, ora a se identificar com determinados padrões familiares, ora 

a rejeitar algumas heranças por pensar não ter valia para si, mesmo justificadas 

pelas raízes de sua ancestralidade,  

Talvez eu esteja indo me casar. Porque esse poder que tenho de matar um 
me apavora. Só um homem, um filho e uma casinha branca poderão, senão 
extinguir, pelo menos domar esse poder em mim. [...] Serei sempre uma 
voluntária à guerra até que se mate em mim esse poder meu para qualquer 
coisa do resto que não seja uma mulher casada numa casinha branca. 
(FELINTO, 1992, p. 16). 
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Se a matriz do problema é a (re)descoberta da árvore genealógica feminina 

de Rísia, isso deve se dar na relação entre mãe-filha, irmãs ou avó-neta. Esse 

modelo, posteriormente, se expandiria no além-laços presentes nas ancestralidades. 

As origens se estabeleceriam através das mulheres, seus costumes e hábitos e o 

diálogo estabelecidos por elas e seu mundo cotidiano, a se desdobrar em outras 

tessituras e enredos das relações significativas na vida das mulheres, pois “[...] o 

que não encontro aqui, vou buscar noutro lugar; se não encontro o absoluto, sigo 

perseguindo tudo o que se aproxima das minhas representações da perfeição.” 

(KEHL, 1997, p. 477). 

É nessa busca incessante por essas representações da perfeição, a usar o 

passado como parâmetro, que encontramos a protagonista. Porém, nos instantes de 

tensão, acontecem nela uma centelha, tal qual uma epifania clariceana que 

acontecera com a personagem Macabéa do livro A hora da estrela9 ao ser 

atropelada: amplia-se o campo de visão e des(re)vela-se os desdobramentos que 

precisam, vitalmente, ser seguidos.  

De raiva, eu preparei um dia cem barcos, uma frota. Santa maria, Pinta , 
Nina, mamãe, papai, Leide, Lúcia, Uilma, Mia, Ismael... Cem barcos, uma 
frota, uma caravana de caravelas que me levassem para o mundo que eu 
começava a descobrir que não era aquela simples mentira do fim de minha 
rua. [...] (FELINTO, 1992, p. 43). 

  Como num naufrágio de si mesma, Rísia representa seu desejo de partida, 

para evitar o que ela reprova ou não se identifica, construindo barcos de papel que a 

levariam para longe daquela dura vida de pobreza. Com a água purificando seu 

percurso de rememoração de sua vida original num movimento, para ela, vital e 

necessário porque os barcos a conduziriam ao caminho de dentro de si ao encontro 

de sua própria essência, desenredado em: 

Mas esse sentimento era um sentimento – desde eu menina na sacada da 
janela vendo a chuva – um sentimento de que: vai ser muito difícil ir por 
debaixo dessa água que eu faço barquinhos de jornal, eu viro barquinho de 
jornal e vou assim, em embarcação, empurrar-me pelos regos. Então eu 
preparo barcos que desde já mando a traçar-me os caminhos e a explorar-
me os lugares que eu, menina, não sei quais são nem que nome têm, mas 
sei que são tantos e tão longes quanto deve ser o debaixo da terra. Da 

                                                           
9 Livro de Clarice Lispector. 
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janela verde e pobre eu atirava barquinhos de papel na correnteza dos 
regos que partiam das raízes da mangueira e se alongavam pelo quintal 
todo até atravessarem o portão e se lançarem na rua e no mundo. E o meu 
sentimento-choro era de que: para onde iam aqueles barcos que eu não 
podia ir? (FELINTO, 1992, p. 42). 

Já que o que lhe interessa é o movimento ao (re)encontro de uma vida em 

“que tudo me termine bem.” (FELINTO, 1992, p. 137). Uma vez que água representa 

a vida. Temos o ambiente perfeito para saciar a sede de entender que nos 

deparamos em Rísia. Esse elemento da natureza que pode e conduz energia e é 

toda a essência de tudo aquilo que é ou produz vida no mundo, figura, 

perfeitamente, nas intenções, ideias e atitudes da protagonista. Além de essencial, a 

água é adaptável a toda forma de vida. Ser adaptável, no caso de Rísia, é resistir 

num lugar em que não há pertencimento. Ser adaptável é essencial à sobrevivência 

de Rísia, mediante tantas perdas, dores e agonias sofridas por ela. Agonias, vividas 

de forma espelhada, numa dor de mundo sem jeito, vejamos alguns exemplos do 

que fora dito acima: 

No dia seguinte eu endoideci e fiz cem barcos que me levassem a... 
mamãe? Sim, porque agora me lembro que talvez a minha agonia fosse por 
mamãe que estava na maternidade e de quem aquela chuvarada, que era o 
meio de me levar ao fim do mundo, ao além dos mares, de quem aquela 
chuvarada me separava por vir me cuspir na cara o fato de eu não ser ela, 
não poder ser. (FELINTO, 1992, p. 45) 

Então, era por papai aquela minha agonia? Eu odiava papai. Eu tinha sete 
anos e odiava papai. Eu tentava esquecê-lo comendo terra e cagando 
lombriga. Mas, o que fazer em dias de chuva? Eu odiava papai por ele 
representar assim: papai representava a mistura que era o meu sentimento 
chuvoso me escorrendo lacrimoso pelo rosto – o meu sentimento que, 
emocionado de tanta chuva, virava choro – e o meu sentimento que ao 
mesmo tempo precisava-me chuva e exigia-me chuva, aquela que ousa 
penetrar a morada profunda e esguia dos grãos de areia, a terra negra. 
(FELINTO, 1992, pp. 43-44). 

Ora uma angústia pelo pai, ora uma angústia pela mãe. Contudo, qualquer 

angústia a revelava uma necessidade de investigação sobre quem é ela. Urgia uma 

renovação para garantir que estaria no seu passado o (re)encontro feliz consigo 

mesma, visto que, como diria Kehl: “[...] o vetor erótico impulsiona a vida humana ao 

contato, ao embate com o outro e com a realidade [...]” (1997, p.474). A narradora-

personagem, procura se desviar de qualquer forma que para ela não atinja o seu 

modelo padronizado de perfeição. “Jamais vou admitir que me definam.” (FELINTO, 

1992, p. 23). Na maioria das ocasiões de crise de Rísia, havia um cenário de chuva, 
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à semelhança de um dilúvio que precede a transformação, conforme vemos na 

passagem a seguir: 

Era um dia de chuva o em que Jonas resolveu se morrer de mim. Eu o 
deixei parado no meio da campina e segui em lágrimas. Eu ia sabendo que 
cada pessoa que me abandonasse me dilaceraria para sempre em corte. Eu 
ia dilacerada em corte. Eu ia querendo saber até quando eu perderia 
pessoas. Até quando eu sentiria dor. Até quando tudo. Outro dia eu 
examinava as mochilas numa parada do caminho e encontrei uma carta de 
Jonas recriminando o meu ceticismo, o meu ódio. Ao terminar de ler a carta 
eu quase não pude mais ir e quase voltei correndo. Quase larguei metade 
do caminho andado para voltar e, quem sabe, ter de novo Jonas. Fiquei 
horas pensando se devia voltar. Até que percebi minha ilusão. Minha 
capacidade de me iludir é maior do que minha capacidade de viver. Mas 
como decidi que já era chegada a hora de começar a viver, pus-me a 
caminho de novo, lábios trêmulos. E aqui estou. Muito perto já. Ontem 
rasguei as cartas de Jonas e atirei os pedaços numa leva que escorria não 
sei para onde. Acho que agora me deitaria com outro homem. (FELINTO, 
1992, p. 109). 

 

Após o abandono do homem que ama, a transformação dos noves meses de 

caminhada para a recapitulação de seu elo perdido na ida para São Paulo, a 

responsável por sua decadência na melancolia, “‘cidade desajeitada doida varrida, 

marmota! eu quero sair de você’.” (FELINTO, 1992, p. 80). Como sair ou fugir 

quando se “[...] era tão menina [...]” (FELINTO, 1992, p. 26)? O jeito seria escapar de 

maneira real ou imaginária pela água nos barquinhos feitos por ela mesma,   

Eu, sempre que estive em plena chuva, eu tive um sentimento me 
empurrando como barquinho para lugares longínquos que é como um lugar 
onde nunca fui e preciso ir para me afastar dessa melancolia toda molhada 
que me escorrega os pés em poças d’água. Pra lugares onde deve ser o 
depois da terra, essa terra preta em que se pisam grãos de areia, essa terra 
preta que aloja os pingos da chuva. Porque as gotas de meu sentimento, 
vindo assim de altas altitudes, dançam doidas embriagadas em busca dum 
lugar onde cair e se alojar. O vento as empurra para lá verticais para cá 
diagonais e eu, eu que sou da grossura das pessoas, da lerdeza das 
pessoas, eu que não tenho o delgado nem o lépido das minhocas, eu só 
posso lhes dar um lugar por onde escorram no meu rosto, e assim eu as 
faço chorar em mim. (FELINTO, 1992, pp. 41-42). 

A tristeza a fazia ser chuva num sentimento de dor incalculável e devastadora 

que tira dela todo e qualquer sentimento positivo. As dificuldades sociais parecem 

ter um peso significativo para a protagonista. Cada púbere acontecimento fá-la mais 

cruel e dura com a vida e as pessoas, e o que lhe sobrava, seria somente seu 

sentimento chuvoso porque 
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Longe de ser um ataque escondido contra um outro imaginado como hostil, 
porque frustrante, a tristeza seria o sinal de um ego primitivo ferido, 
incompleto, vazio. Um indivíduo assim não se considera lesado, mas sim 
atingido por um defeito fundamental, por uma carência congênita. 
(KRISTEVA, 1989, p. 18). 

Isso fica claro no seguinte trecho:   

[...] a agonia de um sentimento enovelado em fios de chuva, sentimento-
choro de quem não vai, e manda-se em barcos explorar o além dos mares 
que era apenas uma cidade de luzes e rio, mas a quem eu não podia 
encontrar porque havia papai e mamãe. (FELINTO, 1992, p. 43). 

“É dessa brecha entre o tudo que se quer e aquilo que se pode que nascem 

as possibilidades de movimento do desejo, movimento que não cessa enquanto a 

vida não cessa.” (KEHL, 1997, p. 477). Dessa maneira, a travessia em direção à luz 

após enfrentar os demônios da fragmentação feita por São Paulo, precisava ser feita 

porque Rísia mantinha o desejo pela recordação no desejo de reintegração do 

passado nos meandros dos diversos períodos de sua caminhada para Tijucopapo. 

A tristeza que a acompanhava, afirmaria a protagonista como uma mulher que 

necessita entender os porquês de tanta desgraça, um significado para tamanho 

repúdio que a vida sentia por ela. Quanto pesar carregava Rísia. Tantos que morava 

nela o sentimento chuvoso que a purificaria desse mundo que a reprimia.  

O reprimido não é o afeto, a energia do desejo. Reprimida é a ideia a que o 
desejo se associa. O afeto não se reprime; fica livre e dissociado de seu 
conteúdo, ligando-se a outros conteúdos e desse modo formando os 
sintomas. A repressão dissocia o desejo de seu conteúdo [...] (KEHL, 1997, 
p. 481). 

Rísia necessita atravessar essa fase de nebulosas lembranças e partir em 

busca do seu destino e afastar- se da incerteza de não (re)conhecer-se a si mesma. 

Na minha agonia, eu me debruçava na janela tentando descobrir se a minha 
angústia era a de que, principalmente nesses dias de chuva, eu constatava, 
por achar que os barquinhos ganhavam a rua e portanto o mundo – por 
achar que a rua era o mundo –, eu constatava a pequenez do meu mundo 
que, afinal, acabava mesmo no fim daquela rua de terra seca. (FELINTO, 
1992, p. 43). 

   A obrigação da (re)construção de uma genealogia feminina, representada 

pelo discurso cíclico, e que se dá através da recorrência de momentos de declínio 

em que se reputa a história de uma filha que tem uma mãe que foi dada pela avó, 
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episódio que tem como objetivo principal e de proporcionar à protagonista uma pista 

para a descoberta da sua própria identidade.  

Minha vó era tão negra que se arrastava. Ela levava minha mãe, a que seria 
dada. Minha mãe veio num caçuá. Minha mãe foi dada numa noite de luar. 
Minha vó não podia. Era o seu décimo e tanto filho. Não podia matar mais 
um daquela fome que era toda de farinha e charque e falta d’água. Minha 
mãe seria dada. Minha mãe era novinha como um filhote. (FELINTO, 1992, 
p. 19). 

Este processo de rememoração registra-se na medida em que Rísia, ao tentar 

se (re)conectar com a sua própria história, mediante o reconhecimento de suas 

analogias e divergências identitárias com a história das outras mulheres de sua 

família, interliga-se com sua necessidade de expressão, seu desejos e seu próprio 

corpo. Desta maneira, todas as mulheres, as herdeiras da genealogia das mulheres 

de Tjucopapo estariam na recriação e ressignificação de sua genealogia entre as 

diferentes gerações, um mover-se incessante de averiguação e questionamentos 

que possibilitam um tráfego de (re)descobertas e auto(re)conhecimento. Similar a 

uma 

Ausência de sensações, perda da dor ou esvaziamento do sofrimento: um 
entorpecimento absoluto, mineral, astral, mas acompanhado da percepção, 
ela também quase física, de que esse ‘estar morta’, por mais físico ou 
sensorial que fosse, também era uma nebulosa de pensamento, uma 
imaginação amorfa, uma representação confusa de alguma impotência 
implacável. (KRISTEVA, 1989, p. 74). 
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3.2 BR: espaço fronteiriço de descoberta 

Também eu saio á revelia 

E procuro uma síntese nas demoras 

Cato obsessões com fria têmpera e digo 

Do coração: não soube e digo 

Da palavra: não digo(não posso ainda acreditar 

Na vida) e demito o verso como quem acena 

E vivo como quem despede a raiva de Ter visto. 

Ana Cristina César  

 

A busca de Rísia em (re)contruir-se seguindo um caminho particular que 

compreende a própria subjetividade, empreendida no processo de (re)criação de si 

ao trilhar seu caminho interior. Um interior que além de introspectivo e silenciado é 

subversivo e diverso, que luta por seu lugar de fala. Um lugar que não é só seu, mas 

da coletividade a qual ela deseja se sentir pertencida. Assim, ela perde o amor de 

um homem, “Era uma vez, perdi o amor de um homem e pus-me num caminho de 

milhares de milhas chorando de morte e medo.” (FELINTO, 1992, p. 59) e sai no 

rastro dessa reconstrução por um período de nove meses, “[...] Eu viajei nove 

meses. [...]” (FELINTO, 1992, pp. 129). 

A percorrida pela BR figura-se na “[...] identidade como iteração, a re-criação 

do eu no mundo da viagem, o re-estabelecimento da comunidade fronteiriça da 

migração. [...]” (BHABHA, 2013, p. 29). Ao perfazer o caminho de regresso no intuito 

de se unir à sua gente e fazer a revolução para exigir os direitos que são subtraídos 

do  povo pobre de sua região, a quem é reservada a fome como direito, “Nem 

mesmo a maçã. A maçã que se dizia haver em São Paulo como só há no paraíso. 

Nem a maçã eu provaria. Em Recife não havia maçã para pobre.” (FELINTO, 1992, 

p. 73). 

Por isso ela sai de São Paulo, para não destruir o seu passado, nem as 

lembranças dele, nem muito menos perder o futuro buscado nas raízes deixadas 

nas terras pernambucanas. Dessa maneira, na busca das raízes perdidas, procura, 

concomitantemente, um desígnio comum que a liberte do caos individualista de São 

Paulo. A analisar as veredas de sua ancestralidade, quiçá ela alcance uma saída 
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para tanto flagelo, pois “Ela não quer mais se evitar.” (VIEIRA, 2001, p. 62). “Não sei 

direito por que vou aqui afora, talvez por minha crueldade. Quero ver flores.” 

(FELINTO, 1992, p. 29); “Mas tenho um poder de término que me impressiona. Até 

minha vontade às vezes se confunde.” (FELINTO, 1992, p. 31); “Eu preciso fazer 

coisas que me deixem assim orgulhosa de mim.” (FELINTO, 1992, p. 32). Segundo 

Hall,  

Esta perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de 
duplo deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento 
– descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 
quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo. 
(1998, p. 09). 

A protagonista a BR a caminho do (re)encontro de sua identidade. Este 

sujeito deslocado, descentrado, portador, essencialmente, de duas chagas: de 

gênero e de etnia. Devassa lugar no interior de si e de seu coletivo primitivo, sem 

cessar, num andar errante, para se libertar das ideias negativas e combater a dor da 

desilusão de descoberta do mundo. Rísia caminha, perseverantemente, ao encontro 

à terra natal de sua mãe, onde suspeita que achará sua origem. 

Quando tive de escolher o jeito de eu ser, optei pelo jeito mais conhecido de 
mim: esse caminho desconhecido.  
Nessa cidade de onde saio, essa cidade tão enorme de prédios e pessoas e 
carros e lixo passando e vida de cidade, as pessoas são jeitos perdidos. As 
coisas acontecem, as histórias se fazem aos milhares, mas as histórias se 
perdem também aso milhares, morrem onde nascem. Cada pessoa é uma 
história perdida. 
Nessa cidade de onde saio, essas tardes de domingo sem pipoqueiro a 
passar na rua, sem eu de roupa limpa sentada na calçada à espera do 
vendedor de roletes de cana. Nada, não há nada mais. Eu vejo entardecer. 
Eu precisei ir-me embora. Não pude aguentar essas tardes. (FELINTO, 
1992, p. 66). 
 

Num diálogo com a teoria de Stuart Hall, do sujeito deslocado, derivado das 

identidades fragmentadas pela diáspora e em construção constante, os quais 

vivenciam “que a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem 

de retorno. Não é uma ‘arqueologia’. A cultura é uma produção. [...] A cultura não é 

uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar.” (2003, p. 44). Rísia peregrina 

em busca de sua identidade numa  

[...] errância entre a casa materna e o estar fora, no mundo, constitui sua 
condição que é marcada pelo exílio, mas também pela busca libertadora. 
Seu ponto de origem, a casa, só pode ser revisitado na perspectiva de 
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perda da fixidez, diluindo-se a ilusão de reconquista de uma identidade 
perdida. (SCHMIDT, 2009, pp. 814-815). 

 

  A pobreza que a impedia de possuir um simples objeto como uma meia de 

pompons, a incomodava e ela precisava entender que herança de pobreza era essa 

que ela arrastava por toda sua infância. Os preconceitos enfrentados por conta de 

seus estigmas de pobre, negra e nordestina na grande metrópole São Paulo. 

Por mais diferentes que as pessoas sejam umas das outras, nada as torna 
tão diferentes entre si do que eu vejo que não me pareço com elas. E isso 
me torna difícil. Eu não posso sequer telefonar. Eu preciso até me retirar. Eu 
vou aqui por um caminho de babaçus e mocambos e sol árido. (FELINTO, 
1992, p. 68). 

Ela retorna pela mesma estrada que a levou, num período simbólico de nove 

meses. “Desse meu corpo que vai. Que vai ver se renasce em Tijucopapo onde 

nasceu mamãe.” (FELINTO, 1992, p. 26). Num período de gestação de si mesma. A 

finalizar um ciclo e começar um outro, porém esse novo ciclo será trilhado e 

conquistado conscientemente por ela, como algo que precisava ser feito e Rísia, 

sujeito de si mesma, não tem escolha. “A queda, o abismo percorrido ‘num tempo de 

nove meses’ representam o percurso existencial da narradora-personagem que 

resulta na morte de uma identidade que não lhe cabia, e paradoxalmente no seu 

re(nascer) que é o encontro consigo mesma.” (VIEIRA, 2001, p. 95). 

Aliás, há escolha: ou andar pelo caminho aberto por outras pessoas, ou dar 

sentido à escolha de seguir o caminho da intuição de sua perspectiva emocional e 

sentimental sobre por qual caminho deveria prosseguir em nome de uma libertação 

identitária, a representação de que ela estaria no controle de sua vida de seu destino 

de mulher renovada, capaz de vencer os obstáculos que lhes são impostos pela 

caminhadora da vida de retirante.  

De repente eu me sentia criando minha própria solidão nessa viagem. Eu, 
essa minha retirada, esse meu jeito de ser (no meu modo de ser não cabe 
ninguém além de eu mesma), esse jeito mais conhecido de mim – esse 
caminho desconhecido – seria eu criando minha própria solidão? Quem 
nasceria de mim? (FELINTO, 1992, pp. 131-132). 

“Estou indo em caminho de milhares de milhas para Tijucopapo. Não vou ficar 

emperrada por uma ponte. Vou atravessar. Saí de minha casa e da cidade porque 

perdi o começo, o nascimento de minha mãe.” (FELINTO, 1992, p. 72). Ser 
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destemida, supomos, era a opção unilateral para Rísia, pois só assim ela 

conseguiria juntar os cacos de seu presente para facear seu passado em nome do 

alicerce de um futuro de reconstrução de seu eu dilacerado. 

Ao declarar: “Mas foi nessa cidade de onde saio que me fiz mulher. Saio, uma 

mulher, dessa cidade.” (FELINTO, 1992, p. 67), nossa narradora-protagonista 

mostra a maturidade no transcurso de retomada das rédeas da sua própria vida, “Eu 

me levantei para continuar caminho nessa estrada solta só.” (FELINTO, 1992, p. 66); 

“Eu viajo, eu crio verdadeiras histórias.” (FELINTO, 1992, p. 65) e a capacidade de 

fazer as escolhas que a levem onde ela, realmente, deseja ir, “Mas nenhuma trilha 

feita me serviria também. Devo abrir a cortes minha própria linha na mata, devo 

fazê-la eu só. Trilha nenhuma outra me serviria. E isso torna tudo muito mais árduo.” 

(FELINTO, 1992, p. 94). 

Ela se sente a avançar na vida, “Estou indo embora da cidade onde me fiz 

mulher mas para onde cheguei criança. Parece que um sobreviveu sobre o outro e 

portanto precisei vir.” (FELINTO, 1992, p. 85). Mas precisa manter a calma, 

paciência e determinação para enfrentar todas as situações complicadas e 

desafiadoras que aparecem em seu caminho, 

Eu vim para cá e o caminho foi árduo. Eu fugi muitas vezes. Fugi como 
égua que não quer ser presa no curral. Mas fugi também ao me deparar, 
equina, com a vasta campina diante de meus olhos. Mas lembranças 
atormentadoras me cutucavam o rabo a me dizer da necessidade de eu 
fazer o meu próprio caminho. E foi assim que vim por esse caminho árduo e 
árido. (FELINTO, 1992, p. 106). 

  São vários os obstáculos a serem vencidos, porém o mais desafiador de 

todos, ao que nos parece é ela mesma, suas dores, as angústias, os medos e as 

dúvidas. “Eu penso muito para ver se de comparação em comparação eu enxergo 

melhor.” (FELINTO, 1992, p. 25); “Estar aos pés de uma montanha acaba com as 

possibilidades que eu teria de pensar sobre mim mesma, me reconhecer e saber ir. 

Não sei se sei mais ir.” (FELINTO, 1992, p. 85).  

Em seu discurso, Rísia deixa desvelar, no diálogo truncado dela com ela 

mesma, “É com grande dor de cabeça que hoje vou pelo mundo.” (FELINTO, 1992, 

p. 25), o percurso do ser humano em busca de sua identidade, a intentar uma 
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viagem para o interior de si mesmo, à procura da identidade perdida na megalópole. 

“Eu sou solta na vida. Chegou a hora de eu vir e eu vim. Chegou a hora de começar 

a viver, pus-me a caminho, lábios trêmulos. Saí de casa porque a presença de papai 

atenazava minha vida.” (FELINTO, 1992, p. 88). 

Ora, se há autoconfiança suficiente para tomar a decisão de cruzar as 

fronteiras (geográficas, culturais e emocionais) em nome desse (re)conhecimento de 

si para se libertar, Rísia se move, se engana, se perde, mas resiste para recomeçar 

e manter a posição ativa na busca por um caminho que a ajude nas respostas para 

seus questionamentos. “Passarei a noite num mocambo qualquer onde me abram a 

porta. Saí de minha casa. Perdi Jonas, o filho da puta... Não, não posso me 

conformar. Não querer ser ordenada, certa.” (FELINTO, 1992, p. 57) Ao saber dar o 

devido locus ao seu desejo de (re)descoberta, descerrar o caminho e instituir que 

consegue o que quer, a protagonista mostra seu espírito explorador e ousado 

imputado às heroínas. 

“Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento.” (HALL, 1998, p. 38), como podemos observar no seguinte excerto, 

“Estou indo embora da cidade onde me fiz mulher mas para onde cheguei criança. 

Parece que um sobreviveu sobre o outro e portanto precisei vir.” (FELINTO, 1992, p. 

85). Os processos identitários pelos quais Rísia passou a transformaram num sujeito 

que precisa se desconstruir para reconstruir, não mais construir, reconstruir-se 

progressivamente, e, na medida em que ela atravessa e evolui na caminhada, 

percebemos que os espaços interiores veem a ser preenchidos gradual e 

identicamente. Schmidt explana breve e simplesmente o sentimento diaspórico que 

acompanha Rísia:  

[...] todos aqueles que experimentam uma condição subalterna, a 
desterritorialização pode ser vista como experiência negativa, como desejo 
de ter um lugar, de pertencer, territorializar-se, enfim, de ter uma casa para 
onde voltar. (2009, p. 814). 

O processo de reterrritorialização acontece a cada memória que a 

protagonista procura manter viva, a perpetuação da experiência para que não se 
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fragmente mais ainda seu eu subjetivo. Essa mulher de partidas e movências: em 

barquinhos, “Cem barcos, uma frota, uma caravana de caravelas que me levassem 

para o mundo que eu começava a descobrir que não era aquela simples mentira do 

fim de minha rua.” (FELINTO, 1992, p. 43); de bicicleta, “[...] eu na garupa abraçada 

à cintura dele, um homem de liberdade de bicicleta na chuva [...]” (FELINTO, 1992, 

p. 44); de avião, “O céu, mamãe, eu toco nas nuvens pela janela do avião.” 

(FELINTO, 1992, p. 96) ; de égua, “Eu me agarrei firme na égua. Eu passaria, nem 

que fosse para fazer aquela égua disparar como nunca disparara.” (FELINTO, 1992, 

p. 119). 

Ao pelejar à procura da renovação de seu nascimento, Rísia percebe em si 

uma capacidade, uma potência que lhe proporciona condições para realizar o que 

ela se propôs desde que sofreu as perdas que lhe foram impostas em sua sofrida 

infância para a reativação de si mesma através das recordações identitárias “Já sei 

que vou parar muitas vezes antes de continuar. Pois os fatos não são um só. 

Tijucopapo desemboca na rua onde vivi lá em Recife.” (FELINTO, 1992, p. 17); “Mas 

minha mãe nasceu em Tijucopapo. Às vezes eu confundo as vilas dizendo que é na 

Poti que nascem essas mulheres dadas como minha mãe” (FELINTO, 1992, p. 35), 

percebemos, pois, que nessas duas falas de Rísia prevalece uma tendência sobre o 

passado carregar o DNA eficaz para suturar seus questionamentos. 

A carga genética que o passado conduz, conjeturamos, seria a salvação de 

sua identidade porque, como diria Hall, 

Essencialmente, presume-se que a identidade cultural seja fixada no 
nascimento, seja parte da natureza, impressa através do parentesco e da 
linhagem dos genes, seja constitutiva de nosso eu mais interior. É 
impermeável a algo tão “mundano”, secular e superficial quanto uma 
mudança temporária de nosso local de residência. A pobreza, o 
subdesenvolvimento, a falta de oportunidades [...] podem forçar as pessoas 
a migrar, o que causa o espalhamento – a dispersão. Mas cada 
disseminação carrega consigo a promessa do retorno redentor. (HALL, 
2003, p. 28). 

Dessa forma, a personagem-narradora-protagonista enquanto permanece em 

São Paulo, comporta-se como uma exilada; sensação provocada pelo 

deslocamento, sensação do estigma da diferença. Pensar no retorno enquanto 

lampejo de esperança de reencontrar-se para reconstruir-se. “Eu cheguei a 
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Tijucopapo por uma queda. Percorri um abismo inteiro. Num tempo de nove meses.” 

(FELINTO, 1992, p. 131). 

Conforme se cai de dentro da mãe no parto, Rísia chegou a Tiucopapo. A 

representação de suas memórias apagadas expressadas em “abismo inteiro”, são 

lembranças ancestrais apagadas por São Paulo, “Aquela cidade, então, de ruas 

largas de cimento[...]” (FELINTO, 1992, p. 45); “Atrás de mim uma placa de cimento 

contra a qual eu bati a cabeça escorregando do tamborete.” (FELINTO, 1992, p. 

126). A cidade cinza com seus concretos que engessam as identidades. Os noves 

meses de percorrida para realização de suas aspirações e desejos por recuperar 

sua identidade perdida e (re)começar sua vida de maneira plena e livre. 
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3.3 Tijucopapo: resistência à colonização 

a tinta destas letras 

é sangue de pulgas 

tem de mim o que tem 

das gatas e das cadelas 

dos parceiros birrentos 

e das moças malcriadas 

das que dispensam cetros 

e das que reinam 

em cozinhas alheias 

apenas por obrigação de resistir 

Ana de Santana 

 

Rísia, menina que “comia terra e cagava lombriga” (FELINTO, 1992, p. 12), 

vivia em meio às brincadeiras de rua e as pisas constantes do pai. Por ser bastante 

astuciosa, tinha conhecimento de suas amantes, o que lhe causava nojo, que 

chegava a provocar-lhe vômitos e gagueiras. Reações físicas às opressões, medos, 

e agonias incitadas pelo pai, por quem ela nutria relação odiosa e repressora da qual 

queria se livrar, embora insistisse em se tornar um “sentimento-choro de quem não 

vai, e manda-se em barcos explorar o além dos mares [...]” (FELINTO, 1992, p. 43).  

Um dia, essa menina que ficava da janela olhando a chuva, viu passar um 

rapaz com pernas bronzeadas à mostra e se apaixonou, se apaixonou tanto que 

amou, amou tanto que se entregou10. 

No seu regresso para casa, o pai já a esperava para lhe dar uma surra, “uma 

surra pela sua fuga” (FELINTO, 1992, p. 45). Em estado de prostração e humilhação 

a provocar o seu desejo de acalento da mãe para diminuir a sua dor, para dividir seu 

sentimento de dor, solidão e guerra, para amenizar o ódio “na medida em que ser 

                                                           
10 Trecho do livro na página 59. 
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mulher não apenas é diferente de ser homem, como também implica inferioridade, 

desvalorização e opressão.” (SAFFIOTI, 1994, p. 277).  

Rísia, mulher “lunática, enluarada, aluada, em estado de porre sem nunca ter 

bebido.” (FELINTO, 1992, p. 35), perde o amor de um homem, aquele que ela 

amava. Decide, então, redescobrir a sua identidade feminina a fazer uma viagem de 

volta à terra natal de sua mãe, para que assim consiga se entender, pois como diria 

Saffioti “as atividades humanas são mediadas pela cultura, pois é graças a este 

verdadeiro arsenal de signos e símbolos que aquelas atividades adquirem sentido e 

os seres humanos tornam-se capazes de se comunicar” (1994, p. 271). 

Rísia, “mulher indo sozinha pela estrada” (FELINTO, 1992, p. 99), procura na 

sua volta a Tijucopapo ser agente que molda seus próprios espaços: geográfico, 

político, social e cultural, além do reencontro (ou encontro ainda?) com sua 

identidade feminina representada nas presença/ausência da figura da mãe. 

Foi em Tijucopapo que minha mãe nasceu. Embora tudo se esconda de 
mim. Mas sendo que sei sobre o que ela me contou em acessos de um 
desespero triste, e sobre o que sei que sou e que é dela e que escutei no 
bucho dela e que está traçado na testa dela e no destino nosso, meu e dela. 
(FELINTO, 1992, p. 12). 

Na narrativa, percebemos por diversas vezes o aparecimento dessa relação 

conturbada e amorosa entre Rísia e a mãe, em que fica clara a imagem do “fato de 

uma mulher procurar junto a outra mulher uma resposta para suas indagações sobre 

a sua própria sexualidade feminina [...]” (ZALCBERG, 2003, p. 24) e, ainda, “A 

dificuldade da filha de afastar-se da mãe explicaria a expressão de uma ligação 

profunda entre ambas e o resultante ressentimento por essa relação exclusiva da 

qual a filha não consegue se desentranhar.” (ZALCBERG, 2003, p. 47).  

Sendo, pois, a mãe a primeira mulher com quem a filha tem contato, surge 

desse vínculo físico, emocional e biológico a necessidade, quase obrigação, de 

resposta sobre quem ela é: “Vou ter que ver por que minha mãe nasceu lá em 

Tijucopapo. E, caso haja guerra, a culpa é dela.” (FELINTO, 1992, p. 16-17), em 

outra passagem: “[...] acontecia que mamãe pesava e me pesava. Mamãe grávida 
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era meu suplício, a minha cruz, os meus nove meses.” (FELINTO, 1992, p. 20), ou 

seja, Rísia se sente tão vinculada à mãe que mal sabia se distinguir da mãe. 

É dessa relação análoga de amor/dor que nossa personagem reúne forças 

para ir em busca de sua revolução interna: descobrir-se dentre as mulheres que 

moram onde sua mãe nasceu sua força de tornar-se mulher, dona de si, diferente de 

sua mãe: “Minha mãe não tem origens, minha mãe não é de verdade. Eu não sei se 

minha mãe nasceu.” (FELINTO, 1992, p. 34). Isso reforça nela o desejo de se 

conhecer.  

A cada milha percorrida, entre um pensamento de retorno ao local de partida 

ou de parada, Rísia reflete sobre esse retorno à terra natal de sua mãe “[...] Donde 

vieram essas mulheres assim, a minha herança [...]” (FELINTO, 1992, p. 56), seu 

motivo de ter partido: “perdi o amor de um homem e pus-me num caminho de 

milhares de milhas chorando de morte e medo. [...] O amor de um homem, eu 

chorava como mulher [...]” (FELINTO, 1992, p. 59) e assim seguia até seu destino. 

Rísia, mulher “insolarada e labiríntica” (FELINTO, 1992, p. 110), eis que se 

sente em “terras pernambucanas” (FELINTO, 1992, p. 110). Esse estar na terra de 

sua mãe a fez sentir o feminino de seu ser novamente, como quando tivera o 

encontro com seu primeiro amor. Porém, agora, a maturidade que adquiriu com os 

nove meses de viagem pela BR ao encontro de sua genealogia, a tornou mais 

consciente de seu corpo feminino, de sua mente feminista, de seu desejo de se 

sentir viva pelo ato sexual,  

Mas, em cima ou embaixo, ativo ou passivo, essas alternativas paralelas 
descrevem o ato sexual como uma relação de dominação. De modo geral, 
possuir sexualmente, como em francês baiser ou em inglês to fuck, é 
dominar no sentido de submeter a seu poder, mas significa também 
enganar, abusar ou, como nós dizemos, ‘possuir’ (ao passo que resistir à 
sedução é não se deixar enganar, se deixar ‘possuir’). (BOURDIEU, 2012, 
p. 29). 

 Como veremos, no trecho seguinte, há em Rísia o desejo de ser seduzida, de 

ser dominada por um homem novamente, como podemos ver a seguir: 

Mas hoje meu corpo precisou de um homem. Meu corpo estava insolarado 
e labiríntico, meu corpo estava bêbado. Eu queria ser seduzida. Eu não 
estava na janela, mas eu queria ser seduzida. Então, dos verdureiros que 
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cruzam comigo de madrugada, eu falei a um jovem másculo montando um 
jegue. Não sei se falei coisa com coisa. Só sei que ele me seduziu. Hoje fez 
uma noite de raríssimo luar melado de luz porque o sol queimara fogo o dia 
todo. A cor do céu estava negra. Minha cor estava negra. Eu montei atrás 
do homem no lombo do jegue e por algum tempo nós cavalgamos. Nós 
cruzamos campinas a galope lento. O homem e eu nos roçando a cada 
trote. (...) O homem e eu apeamos no estábulo das éguas e entramos. O 
homem e eu deitamos no capim onde as éguas deitam. Foi no capim que eu 
amei um homem como era raríssimo aquela lua estar melada como estava. 
(FELINTO, 1992, p. 111). 

Notamos, em comparação à passagem do encontro com Jonas, que aqui o 

homem ainda não tem nome, ele é apenas um paciente do desejo carnal de uma 

mulher diante de um “intervalo de vontades e pensamentos” (FELINTO, 1992, p. 

113), em que cada passo será para ratificar sua origem e poder femininos. 

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é 
porque ela está construída através do princípio de divisão fundamental entre 
o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque este princípio cria, 
organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como desejo de 
posse, como dominação erotizada, e o desejo feminino como desejo da 
dominação masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em última 
instância, como reconhecimento erotizado da dominação. (BOURDIEU, 
2012, p. 31). 

O erotismo sexual em Rísia representa mais uma etapa do processo de 

reconhecimento e libertação de si mesma, porque para ela, mulher sozinha que veio 

numa caminhada de nove meses pela BR, num novo ciclo de sentimento de controle 

do próprio destino, esse fato foi a culminância, um troféu na linha de chegada após 

todos os obstáculos enfrentados. 

Chegar a Tijucopapo, terra natal de sua mãe e poder reaprender sua 

identidade cultural, esse era o grande desafio de Rísia no percorrer de seu retorno, 

como podemos observar a seguir: 

Eu já estava em Tijucopapo. Uma passagem. Um passe de fantasia, quase 
um intervalo entra pensamentos, um único passo. Eu cheguei a Tijucopapo 
por uma queda. Percorri um abismo inteiro. Num tempo de nove meses. De 
sol e chuva. Mas então as coisas aconteciam. Eu mal acreditava. De tanta 
impaciência de que um fato só pudesse acontecer depois do outro, de tanto 
cansaço dessa espera, eu não mais me importava com que os fatos 
acontecessem ou não. E quando finalmente acontecia, eu não acreditava. 
De tanto que eu esperava, eu não acreditava. Eu me agarrei com força no 
espelho da cama onde me haviam deitado. Eu precisava acreditar. Eu olhei 
pela janela e a paisagem de Tijucopapo estendeu-se na minha frente. Uma 
paisagem quase vermelha. Uma paisagem quase de cera. Era Natal e os 
muros só não estar pintados porque estava-se em guerra. Estava-se em 
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guerra. O que eu queria em Tjucopapo? O que eu fazia ali? Eu me 
arrependera?  (FELINTO, 1992, p. 131). 
 

Poder falar e ser ouvida, correspondida. Ter autonomia para escolher 

se/quando quer vivenciar algo, sem as repressões do pai ou sem a submissão da 

mãe significou para narradora-personagem que todos aqueles percalços poderiam 

ter valido a pena, observamos isso em: 

 – São terras pernambucanas? Perguntei.  
 – Sim, pernambucanas. 
 – E essa zoada? 
 – Para além daquela serra começa uma guerra. 
 – Uma guerra? Mas que guerra? sentei-me surpresa e incrédula.  
 – A guerra que descerá em direção ao sul pela BR que leva carros de São 
Paulo e traz carros de São Paulo. 
 – Mas que guerra? Não acredito nisso que diz. Então eu não sabia dessa 
guerra? Essa foi a BR por onde vim pensando... Essa BR, não sei de nada 
disso..., ergui-me procurando roupas.  
 – Tome primeiro um banho, precipitou-se o homem erguendo-se também. 
 – Tome primeiro um banho e acalme-se, repetiu ele. Há uma leva d’água 
passando aqui atrás. Vamos. Vou lhe contar o que acontece. Se veio pela 
mata por muito tempo, não pode mesmo saber. Para onde segue? 
 – Para Tijucopapo, disse eu saindo hesitante atrás do homem. 
 – Tijucopapo... o melhor lugar; vai exatamente para o lugar onde se 
levantou o motim. As mulheres de Tijucopapo são o primeiro grupo feminino 
armado que conseguimos montar... Vou lhe contar... 
[...] 
 – Então, essa é uma guerra de conquista..., continuava ele.  
 – Mas, invadirão os campos até o sul? Esmagarão canteiros de flores? 
perguntei eu sem saber o que primeiro perguntar. 
 – Não, como lhe dizia, caminharemos em massa pelo asfalto negro da BR 
que conduz a São Paulo. Bloquearemos a estrada; todas as tropas de 
bloqueio se juntarão em Tijucopapo depois de amanhã para a descida em 
massa... 
[...]  
 – Vá com cuidado. Evite aproximar-se da BR. Não diria que vale a pena 
entrar em Recife. Recife está incendiada. Mas se o fizer, evite a estrada. Há 
macacos vigiando tudo. Acho que não devíamos nos perder de vista, o que 
acha? 
[...] 
Eu estava mantendo um diálogo com um homem. Fazia tanto tempo. Eu 
olhava como se ele fosse somente uma boca a mexer-se, a falar comigo. 
Desde que eu deixara São Paulo não falara com ninguém. Desde que eu 
deixara São Paulo eu só falara comigo mesma.  
 – O que acha?  
 – Acho que sim... só que... preciso chegar a Tijucopapo... 
 – Continue pela mata. Chegará ao anoitecer. Nos encontraremos lá depois 
de amanhã, o que me diz? 
Digo que sim. Mas essa guerra, de que se trata? O que se conquista? 
 – Guaranás pela metade no balcão, amores perdidos, o poder da chuva, da 
areia e das pitombas..., o homem sorriu e beijou-me os lábios. Por que vai 
para Tijucopapo? 
 – Porque foi lá que minha mãe nasceu. E pus-me a galope. 
Eu cavalguei como uma égua cavalga.  
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 – Não a perderei de vista, Rísia... acenou o homem. (FELINTO, 1992, pp. 
114-115) 
Eu chegara a Tijucopapo por uma queda. Quando eu me refiz, aos cuidados 
de um homem que eu começava a amar, quando eu me refiz, pois é 
amando de novo que se se refaz, que se continua, quando eu me refiz, pois 
que quanto a Jonas, ele resolvera se morrer de mim num dia de chuva em 
que eu o deixei parado no meio da campina e segui em lágrimas, quando eu 
me refiz, eu disse sim a Lampião. Eu disse que ia.” (FELINTO, 1992, p. 
133). 

A simbologia de renovação maior estaria no fato de que “[...] que a cultura não 

é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é uma 

‘arqueologia’. A cultura é uma produção. [...] A cultura não é uma questão de 

ontologia, de ser, mas de se tornar.” (HALL, 2003, p. 44). O devir existencial, difícil 

de ser encontrado por alguém que se sentia completamente dilacerada, fragmentada 

pela metrópole e sua frieza. 

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

(FELINTO, 1992, p. 129). E foi com o parto ao contrário que nasceu a nova Rísia, 

poderosa, competente, determinada e, principalmente com identidade. Pois, enfim, 

ela possuía voz para dizer: “De repente eu me sentia criando a própria solidão nessa 

viagem. Eu, essa minha retirada, esse meu jeito de ser (no meu modo de ser não 

cabe ninguém além de eu mesma) [...]” (FELINTO, 1992, p. 132). “Assim, a 

identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento.” (HALL, 1998, p. 38).  

Aos poucos ela se reconstrói e coloca para si a liberdade dos indivíduos 

capazes e tomarem as suas próprias decisões e que não aceitam que ninguém 

construa o caminho que é seu, 

Mas, se não vai a nenhum lugar, esse discurso certamente aponta para um 
alvo determinado, embora impreciso para quem busca visualizá-lo; o próprio 
eu. A mim ou ao meu discurso? Provavelmente aos dois, já que sou esse 
discurso em que meu corpo se cola e se exibe em espetáculo. CASTELLO 
BRANCO, 2004, p. 125). 

Sua fala, enfim, poderia ser dita por carta ou telefonema para expressar seus 

desejos mais possíveis: “Mamãe, eu cheguei a Tijucopapo, o lugar que você não 

honrou. Cheguei depois da inconsciência de uma queda.” (FELINTO, 1992, p. 134) e 
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“É isso mesmo, mamãe. Eu quero que minha vida tenha um final de filme de cinema 

em outra língua, em língua inglesa. Eu quero que tudo termine bem.” (FELINTO, 

1992, p. 137), ou seja, diferente do destino escolhido pela mãe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O axioma maior desta dissertação foi o de que a narradora-personagem-

protagonista Rísia apresenta um discurso de reencontro identitário na tripartite das 

linguagens individuais – da infância e da maturidade – e da grupal – das mulheres 

guerreiras de Tijucopapo em seu caráter histórico-mítico. Assim, em um certame nos 

tempo e espaço, Rísia constitui conexões com o presente da vida adulta, com a 

experiência do passado como filha e com o indivíduo ímpar que tenta resgatar de si 

mesma. 

É com esta provocação que a autora Marilene Felinto, ao dar voz à 

personagem Rísia, escreve o romance As mulheres de Tijucopapo – um relato que 

se apresenta como a representação de uma história feminina obstinada, expressão 

de insatisfação que urge. A escritura que se profere é, desde o prefácio, a dinâmica 

de um eu adulterado pela dor das perdas e sua reconstrução imperativa feita pela 

palavra. 

A palavra na ficção é dada de um poder ser, fazer, representar, espelhar, 

estar em qualquer lugar, espaço e/ou tempo com os desdobramentos que a 

literatura nos possibilita numa fuga poética dos enquadramentos históricos. É poder 

desnudar a humanidade sem o compromisso ou obrigação das “exatidões” 

científicas, e, ao mesmo tempo esconder as verdadeiras intenções dos sentidos de 

cada signo empregado na escrita. 

A autora faz uso da ruptura do senso comum social ao descrever o percurso 

contrário do que se costuma fazer aqui no Nordeste brasileiro. Observamos, com 

esse dado, que a temática da questão da identidade cultural do Nordeste pode ser 

considerada uma das representações das minorias na nossa cultura com ênfase no 

sujeito que vive as dores de suas movências. 

A elucidação da experiência vivida pela personagem, sob citações textuais 

no corpo do trabalho, contribui na verificação da estrutura do discurso que se 

caracteriza por seu cunho dialético, com o propósito executor de ressignificar um Eu  

a multiplicar-se em outras vozes femininas, alteridades suas. Tais falas – do micro 
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ao macro – são aprimoradas, nitidamente, pelo caminho da memória em vínculos do 

tempo e do espaço. 

Num primeiro instante, salientamos o gênero romance escrito por mulheres, 

que deixam de ser apenas personagens quando passam a dar o tom da narrativa e 

sua natureza efêmera com herança de formas épicas. É essa narrativa épica 

contemporânea que embrenha de maneira aguda no enfrentamento humano e é 

composto como emblema da possível consonância entre cosmos e humanidade. O 

sujeito contemporâneo monopoliza a inquietude entre recuperar referências 

ancestrais (compreendidas como ideais) e a incapacidade de efetuação. O regresso 

à orientação da epopeia exprimiu a capacidade de assimilar a motivação do retorno 

de Rísia às origens maternas, a fazer da trajetória de seus ascendentes a sua 

própria história, ninho de sua identidade cultural. 

O sentimento de perda a impulsiona a voltar para Pernambuco e procurar 

suas origens em Tijucopapo, terra natal de sua mãe. A busca sobre como são essas 

mulheres guerreiras de Tijucopapo, leva Rísia numa caminhada reflexiva, quase 

religiosa, sobre si mesma, sobre como o mundo onde as mulheres costumam ser 

silenciadas pelo patriarcado, onde seus desejos, vontades, sonhos e realizações são 

subjugados, esquecidos e excluídos pela submissão ao autoritarismo masculino. 

A procura da identidade da personagem-protagonista, numa analogia às 

perguntas sobre a própria identidade da humanidade moderna. A caminhada de 

Rísia é o percurso do sujeito migrante que se tornou a representação do sujeito da 

nova sociedade influenciada pela globalização: fragmentada, móvel e multifacetada. 

É nesse ambiente que Rísia faz seu retorno para encontrar sua ancestralidade. O 

abandono da cidade grande que corrompe o seu sentimento por si e pelas outras 

pessoas. 

Em seguida, mantemos a leitura de um mundo que se reformula enquanto 

tempo e espaço, que aos poucos se comunica, conecta. Desse fato se criou uma 

fluidez entre culturas distintas, que pluraliza e produz novas formas de identificação, 

que começaram a ser compartilhadas. Diante disso, tempo e espaço se esculpem, 

essencialmente, com o papel de engendramentos indispensáveis ao processo da 
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busca de representação cultural e, por esse motivo, alforriam as identidades, que 

começam a se mover sem limites de tempo, território e relatos.  

Não obstante, temos como consequências causadas por esses fluxos 

culturais globais grandes características particulares, já que eles não impossibilitam 

manifestações de nacionalismos ou outras formas de enaltecimento de 

características locais, numa tentativa de suprimento da necessidade mínima de 

reconhecimento sociocultural, considerado de importância elevada. Dessa maneira, 

o ser contemporâneo manifesta a necessidade de representação cultural em um 

esboço de subjetividade no campo simbólico, no qual se estruturam os alicerces 

para a identidade do sujeito. 

Nessa busca pelas origens identitárias e pela própria identidade ele se 

manifesta no romance em nuances épicas, como um retorno ao mítico, concernente 

à reanimação do mito em convergência com a veracidade transumana. Rísia, tal 

qual o herói mitológico, retorna às origens para reaver, no campo da alegoria, aquilo 

que o mito se ata: uma viagem narrada que se dá pelo tempo gestacional de nove 

meses incitada pelo desejo de ver (re)nascer a identidade cultural feminina frente ao 

caótico cenário contemporâneo de São Paulo. 

Haja vista a temporalidade do relato, o presente se faz como um tempo de 

desterritorialização, pois é no outro lado da fronteira, ou seja, no passado, que se dá 

a concepção da mulher. Dessa forma, ao usar o fluxo de pensamento, para dizer 

das injustiças sociais que Marilene expõe indignações, questionamentos, imagens e 

representações na obra supracitada. O livro, em sua narrativa, traz como espaço de 

exclusão a questão do silenciamento da identidade cultural da personagem negra, 

pobre e nordestina. Atitude feita por ícones que caracterizam a hegemonia do 

capitalismo e do patriarcado representados pela cidade de São Paulo. 

A linguagem peculiar da escritora moderniza a voz da narrativa propagada 

na segunda metade do século XX, nuance de épica com lirismo que sensibiliza e 

corta como lâmina afiada. Um discurso que procura reconstruir a identidade pela voz 

do “eu coletivo” cansado das exclusões e apagamentos feitos pelo sistema. Sendo 

assim, o texto de Marilene Felinto nos leva a refletir sobre a necessidade de 
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descerrar as janelas e abrir oportunidades para as minorias emolduradas pelo 

contexto cultural de privilégios aos que são das grandes cidades ou que façam parte 

dos grupos de dominação sociocultural. Ao criticar o controle do sistema, ela elucida 

o quanto resistir é necessário para que a ressignificação possa ter tempo e espaço 

para ser encontrada. 

Em nossa análise, constituímos rótulas entre memória, infância e linguagem, 

posto que é enquanto menina que Rísia atua sobre sua linguagem, preservando-a 

por meio da ausência de voz, em sua mudez e gagueira negativa. A partir dessa 

vinculação de meninice/ linguagem, asseveramos que As mulheres de Tijucopapo é 

um romance estruturado em rupturas e intermitências; sua logística reincide sobre o 

discurso e sobre o sujeito que se multiplica no tempo-espaço, fato que ratifica nossa 

hipótese inicial. 

Rísia narra sua triste infância, as marcas do sofrimento da miséria em 

Recife, mediante o transpasse no tempo e na elocução; e é a memória que revitaliza 

as lembranças junto à mãe e as faz viver sob imagens. Para Rísia, atravessar a 

ponte que está entre sua infância e a idade adulta é difícil, porque, pela vivência 

refeita pela lembrança, firma-se a concretização do sofrimento provocado pela dor o 

qual ressurge com a memorialização. Por meio da narrativa memorialística, a 

narradora-personagem transcende a personalidade histórica daquilo que relata e se 

aproxima da vivência plena infantil de Rísia, espaço onde (re)encontra selo perdido.  

No trajeto de Rísia, notamos a esperança da recuperação da identidade 

cultural a partir do redefinir da identidade individual como uma necessidade 

essencial para a reconstrução do elo perdido pelo descentramento da migração. A 

dor do presente desajustado que procura no passado a possibilidade de uma nova 

vida. A narradora-personagem-protagonista sofrida, sente a perda de si mesma após 

tantas perdas (sua cidade natal, o homem que ama, a mãe para os irmãos, o pai 

para as amantes), resolve sair, corajosamente numa peregrinação solitária à procura 

dessa identidade perdida. 

Neste ínterim, aparece uma nova estampa: a do sujeito alóctone, aquele que 

perde suas raízes e se dissolve. Os espaços onde Rísia transitava eram 
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amiudadamente reconstruídos pela memória. A memória plural de um ser que 

produz vários panoramas sobre o espaço numa vivência da mesma passagem em 

ambientes distintos sincronicamente. A narrativa memorialista como filtro do tempo 

passado para a fundação de uma identidade num futuro próximo. 

Podemos apurar que a representação da imagem da personagem deslocada 

na zona física, centrada na superfície de sua memória, elucida a solidão do sujeito 

contemporâneo desterritorializado. No decurso da narrativa, Marilene Felinto 

ressalta a necessidade de multiplicar os discernimentos do fato, com favorecimento 

nas mudanças sociais advindos da utopia de uma sociedade melhor de se viver para 

todos os sujeitos que nela estão, realidade vista nas lutas pragmáticas, provocadas 

no cotidiano das minorias sociais. 

Conforme os dados apontados, As mulheres de Tijucopapo demanda, 

segundo observamos, verdades (im)postas, supremacias, o núcleo, a sociedade, a 

identidade, a identificação, a destacar a história individual de uma pessoa comum 

que, mediante os rastros de sua genealogia, investe na tentativa de uma revolução 

para ter e dar mais justiça e equidade às classes sociais da margem. 

Além disso, o mesclado de vozes interpostas a um enredo que se quer 

verídico é o talento da autora, do nosso ponto de vista, que, por não se fixar 

somente a um agrilhoamento temporal, espacial e pronominal, acaba por conjugar 

tempo-espaço-pessoa em cenas refletoras-reflexivas-representativas do desalinho e 

do inacabado vir-a-ser humanos. O tempo faz-se relato memorialístico a liquefazer o 

presente ao passado, a filha à mãe, a metrópole ao semi-árido. Na reconstrução de 

si mesma, interposta por Rísia, através do discurso de empoderamento do texto, 

deparamo-nos com um self (des)centralizador de contrários: a menina/ a mulher, o 

mito/ a realidade, o passado/ o presente. A tragédia e a beleza estanciam as 

imprecisões desse eterno devir nunca auferido. 
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ABC do Sertão 

Luiz Gonzaga/ Zé Dantas 

   

Lá no meu sertão pros caboclo lê 

Têm que aprender um outro ABC 

O jota é ji, o éle é lê 

O ésse é si, mas o érre 

Tem nome de rê 

 

O jota é ji, o éle é lê 

O ésse é si, mas o érre 

Tem nome de rê 

 

Até o ypsilon lá é pissilone 

O eme é mê, i o ene é nê 

O efe é fê, o gê chama-se guê 

Na escola é engraçado ouvir-se tanto ê 

A, bê, cê, dê 

Fê, guê, lê, mê 

Nê, pê, quê, rê 

Tê, vê e zê 
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Lá no meu sertão pros caboclo lê 

Têm que aprender outro ABC 

O jota é ji, o éle é lê 

O ésse é si, mas o érre 

Tem nome de rê 

 

O jota é ji, o éle é lê 

O ésse é si, mas o érre 

Tem nome de rê 

 

Até o ypsilon lá é pissilone 

O eme é mê, i o ene é nê 

O efe é fê, o gê chama-se guê 

Na escola é engraçado ouvir-se tanto ê 

A, bê, cê, dê 

Fê, guê, lê, mê 

Nê, pê, quê, rê 

Tê, vê e zê 

 

A, bê, cê, dê 
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Fê, guê, lê, mê 

Nê, pê, quê, rê 

Tê, vê e zê 

 

Atenção que eu vou ensinar o ABC 

A, bê, cê, dê, e 

Fê, guê, agâ, i, ji 

ka, lê, mê, nê, o 

pê, quê, rê, ci 

Tê, u, vê, xis, pissilone e zê 
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MARILENE FELINTO - PEQUENA NOTÁVEL11 

Maravilhados, no sentido lato do termo, assim ficaram os entrevistadores de 

Caros Amigos do começo ao fim do bate-papo com Marilene Felinto. Uma surpresa 

atrás da outra, diante das respostas da mulher (parece uma menina) que julgávamos 

uma fera dos diabos pelo que escreve semanalmente na Folha de S. Paulo. E o que 

despencou à nossa frente foi uma intelectual de marca maior, com todas as dúvidas 

que acicatam a sensibilidade dos escritores de verdade. Pensávamos entrevistar 

uma jornalista azeda, entrevistamos uma artista, sincera como só os artistas sabem 

ser.  

Sérgio de Souza – Você é capaz até de me xingar, mas sou obrigado a começar do 

jeito de sempre, perguntando sobre a infância do entrevistado, como começou a 

carreira etc. Você se incomoda de nos contar o começo?  

Marilene Felinto – Não. Nasci em Recife, morei lá até os 12 anos, quando o meu 

pai foi transferido para São Paulo. E...  

Mylton Severiano – Seu pai fazia o que?  

Marilene Felinto – Meu pai não tinha, não tem profissão, trabalhava em vários 

lugares. Nessa época trabalhava na Varig, no almoxarifado. É pra contar como 

começou minha carreira?  

Sérgio de Souza – É. Sei que você é de origem humilde, no seu livro 

Jornalisticamente Incorreto li que uma avó sua veio para São Paulo morar numa 

favela. É isso?  

Marilene Felinto – É. O que isso tem a ver?  

Sérgio de Souza – Não sei se teve alguma influência no seu trabalho todo. É por 

isso aí que eu gostaria de começar.  

Marilene Felinto – Acho que a infância de todo mundo tem influência no trabalho, 

principalmente no de uma pessoa que escreve ficção. Então, sou de uma família 
                                                           
11 Entrevista concedida à revista Caros Amigos e divulgada na edição de fevereiro de 2001. 
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pobre, minha infância em Recife foi especialmente pobre, e levei muito essa 

experiência para narrativa da ficção, principalmente. E essa coisa de escrever 

começou logo que cheguei em São Paulo. Escrevia cartas, com saudades de Recife, 

principalmente para minha família, amigos...  

Bárbara Castelo Branco – Quantos anos você tinha?  

Marilene Felinto – Comecei com 12, 13. Mas não tinha nenhuma intenção de ser 

escritora, depois de muitos anos é que fui me tocar que aquilo serviu como exercício 

para a ficção. Nunca encarei escrever ficção como uma carreira. Tudo começou 

meio tateando, meio sem noção de que ia dar numa coisa de fazer um livro, ficar 

nisso etc. 

Sérgio de Souza – Jornalismo, você também nunca pensou?  

Marilene Felinto – Nunca, nunca. Menos ainda.  

Sérgio de Souza - Você não gosta de jornalistas, não é?  

Marilene Felinto - Não.  

Todos - Ahhh!  

Marilene Felinto - Aliás, acho esta revista superjornalística. Estou me sentindo 

péssima, não por causa da revista, que acho uma boa revista, mas estou no lugar 

errado. Sou a entrevistada errada para esta revista.  

José Arbex Jr. - Por quê?  

Marilene Felinto - Porque não gosto de dar entrevistas, principalmente sobre livro. É 

sempre uma coisa extremamente redundante, não tenho muito mais o que dizer. Já 

é um sacrifício dizer em livro. Daí, você vem dar entrevista e tem de ficar explicando 

tintim por tintim por que escreveu tal frase... Pra mim, é pessoalmente muito 

desgastante, e esta revista Caros Amigos é hoje em dia tida como um ícone de um 

jornalismo ideal.  

Mylton Severiano - Um antro de jornalistas.  
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Marilene Felinto - Eu diria que é vista como uma esperança de um jornalismo ideal.  

Bárbara Castelo Branco - E por que você veio dar entrevista se tem tanta aversão?  

Marilene Felinto - Porque a minha editora disse que era pra eu vir...  

Todos - Ahhh!  

José Arbex Jr. - Mas não entra aí uma certa contradição, porque a Folha de S. 

Paulo é a principal vitrine do teu trabalho, idéias etc., e um fundamento do jornalismo 

é a entrevista, as reportagens se baseiam em entrevistas.  

Marilene Felinto - Exato.  

José Arbex Jr. - Mesmo que não saia como pingue-pongue, é o ponto no qual os 

jornalistas entram em contato com as fontes. O veículo que é tua principal janela 

para o Brasil se baseia na forma entrevista para ser esse veículo. Como essa 

contradição se coloca pra você?  

Marilene Felinto - Como esquizofrenia, quase. É muito difícil pra mim, sempre foi. 

Fui trabalhar na Folha porque estava desempregada na época, fui convidada, já 

tinha publicado dois livros de ficção, e antes dava aula, sempre dei aula. 

José Arbex Jr. - Aula do quê?  

Marilene Felinto - Sou formada em Letras, comecei dando aula de inglês nesses 

cursos de línguas. Depois de português, em uma universidade, a FAAP, e larguei. 

Odiava dar aula também. Ganhar a minha sobrevivência sempre foi muito difícil, 

porque escrevia ficção, que não dá dinheiro. Tinha de me virar pra ganhar dinheiro e 

aceitei esse "convite" da Folha meio no escuro.  

Mylton Severiano - Quem convidou?  

Marilene Felinto - Otávio Frias Filho. Eu o conheci quando estava fazendo pós-

graduação na USP, a gente fazia uma matéria juntos na Filosofia.  

José Arbex Jr. - Ele te convidou com base em quê?  
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Marilene Felinto - Tinha lido meu primeiro romance, As Mulheres de Tijucopapo.  

José Arbex Jr. - Você foi convidada para escrever sobre aquilo que quisesse?  

Marilene Felinto - Não, de início era para trabalhar como jornalista. Trabalhei seis 

meses como jornalista, registrada em carteira.  

José Arbex Jr. - Você chegou a fazer reportagem?  

Marilene Felinto - No caderno Cotidiano, que é a pior coisa que pode existir. Um 

trauma. Sob as ordens de Laura Capriglione, não existe coisa mais traumática! Acho 

a Laura uma grande jornalista, nada pessoal contra ela. Só que era um terror, não 

agüentei mais de seis meses. Voltei a ser colaboradora e passei uns anos fazendo 

resenhas, críticas e depois me ofereceram a coluna.  

José Arbex Jr. - Então, tuas duas principais atividades hoje são escrever livros e 

ser jornalista.  

Marilene Felinto - Ser jornalista, não!  

José Arbex Jr. - Mas quem trabalha em jornal é jornalista.  

Sérgio de Souza - Além do mais, você agora é consultora editorial de uma revista 

da Editora Globo...  

Marilene Felinto - É porque não tinham como me chamar ali, aí me deram esse 

título.  

Sérgio de Souza - Você trabalha lá?  

Marilene Felinto - Estou trabalhando ajudando a dar cara a essa revista. Uma 

revista nova que se chama Única. 

José Arbex Jr. - Voltando ao tema da esquizofrenia, em que ela consiste, era uma 

violência escrever diariamente num jornal como a Folha de S. Paulo?  

Marilene Felinto - Não é uma violência diária. Não é isso. Acho que, de alguma 

forma, grande parte dos escritores, e a história da literatura mostra isso, acaba indo 
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fazer jornalismo para sobreviver. Porque ficção não dá dinheiro, para a maioria, e aí 

é uma coisa muito próxima o jornalismo da literatura. Você tem grandes nomes da 

literatura brasileira que acabaram em jornal, e todos abominando. Já li muito sobre 

isso, Graciliano Ramos não gostava, Clarice Lispector reclamava. Não só no Brasil, 

Virginia Woolf tem várias cartas dizendo também que é um saco ter de escrever a 

resenha daquele livro. Então, são duas coisas que sempre caminham meio próximas 

e, como o escritor escreve melhor às vezes que o jornalista que sai da faculdade, 

escreve um texto melhor elaborado, você acaba sendo comprado pela possibilidade 

de ganhar mais, de sobreviver. Como sempre precisei muito de sobreviver, tinha de 

ir.  

Nicodemus Pessoa – Parece que o que mais te incomoda é a obrigatoriedade, 

aquela disciplina de jornal.  

Marilene Felinto – Não, não é a obrigatoriedade, isso é o de menos. É a linguagem 

mesmo, é o lugar.  

José Arbex Jr. – Mas os artigos que você escreve não produzem impacto social, 

não fazem as pessoas pensar, não produzem polêmica? Isso não é importante, além 

do salário?  

Marilene Felinto – Acaba sendo, mas não pra mim pessoalmente. Sinceramente 

falando. Ganha uma importância que está além de mim e que acho que pode ser 

boa pra algumas pessoas, os leitores, sei lá. Agora, o que mais me incomoda é, por 

exemplo, escrevi a minha última coluna de terça-feira pra Folha sobre a morte, a 

partir do caso de Mário Covas. A primeira frase da coluna era “o governador de São 

Paulo parece que vai morrer” – recebi dez cartas de leitores indignados como é que 

ponho na primeira frase da coluna...?  

Mylton Severiano – Ele disse que ia morrer.  

Marilene Felinto – Eu já tinha mandado a coluna quando ele disse. Então, era 

assim “o governador de São Paulo parece que vai morrer”, e parece. Não parece 

que vai morrer? Eu só estava dizendo o óbvio ali. E recebi cartas: “como é que se 

expõe a família Covas desta maneira?”, “como é que você pode ser tão cruel?” – na 
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verdade, a situação dele me comovia e eu discutia essa coisa de como a gente se 

recusa a morrer. A gente, todos. Na verdade, eu estava falando da minha própria 

morte, num dia em que eu queria falar da minha morte. E tenho vergonha de, no 

caderno Cotidiano, de crime, problemas etc., falar de mim.  

Fernando do Valle– E como você faz, na hora em que escreve, pra se eximir desse 

tipo de problema?  

Marilene Felinto – Nunca pensei, não penso. É uma coisa automática, se pensasse, 

não escreveria.  

José Arbex Jr. – Na dedicatória desse seu último livro, você agradece aos Frias 

pela oportunidade. Oportunidade de quê?  

Marilene Felinto – De ter ganhado dinheiro na vida.  

José Arbex Jr. – Dinheiro?  

Marilene Felinto – É (rindo).  

José Arbex Jr. – Quer dizer, a gente poderia resumir a sua relação com o 

jornalismo por uma relação puramente...  

Marilene Felinto – De início, sim. Claro que depois me envolvi, me envolvo. Acabo 

me envolvendo.  

José Arbex Jr. – Isso é esquisito, porque em geral gosto muito do que você 

escreve, mas a impressão é de que você escreve imbuída de uma determinada 

responsabilidade ética, que transparece nos seus artigos. O que você está falando 

agora se choca com essa impressão.  

Marilene Felinto – Não, não escrevo por dinheiro. Agradeço ao Otávio e ao pai dele 

pela oportunidade de terem me valorizado como pessoa que sabe escrever. 

Entendeu? E que isso me fez ganhar mais dinheiro na vida e ter uma situação 

financeira mais estável, como nunca tive antes de entrar na Folha, por exemplo. 

Nenhum jornal do Brasil, dez anos atrás, compraria essa pessoa que sou eu para 

escrever, a não ser a Folha. Tenho ene brigas lá dentro, sempre briguei muito, brigo 
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ainda. Diferenças de pensamentos, mas sou grata daquele ponto de vista. Agora, 

não escrevo pra ganhar dinheiro. O que aparece no meu texto sou eu, o meu jeito de 

pensar, a minha opção político-ideológica. Sou indignada, revoltada. Tudo isso 

aparece ali sinceramente. Não consigo mentir quando escrevo, não consigo posar 

de escritora, de jornalista, ou ser absolutamente neutra como um grande jornalista 

deve ser. Eu queria ser Jânio de Freitas.  

José Arbex Jr. – Você acha que Jânio de Freitas é neutro?  

Marilene Felinto – É. (risos) Escreve as coisas sem o tom que é o meu tom natural, 

o que é melhor, porque ele tem menos problemas do que eu. Ele provoca menos 

problemas e é, ao mesmo tempo, um cara em que admiro o jeito de pensar e 

escrever as coisas.  

José Arbex Jr. – A Folha de São Paulo é um jornal que eu poderia chamar, com 

certa benevolência, de liberal. E você lá dentro é uma figura de destaque, uma 

colunista livre, como você negocia a sua autonomia pra escrever aquilo que você 

quer?  

Marilene Felinto – Nunca precisei negociar muito. Às vezes, até tive liberdade 

demais, podia ter tido menos, porque aí tive enormes problemas com a coluna x ou 

y. Às vezes, tem algumas censuras, mínimas, principalmente em época de eleição, a 

que já me acostumei, no início era horrível porque eu brigava muito. Mas sempre 

tive muita liberdade lá dentro. Só que a minha relação sempre se misturou um 

pouco, porque é uma coisa de amizade com o Otávio, que ao mesmo tempo é chefe.  

Sérgio de Souza – E como você aceita mesmo a censura mínima? O que ela 

provoca em você?  

Marilene Felinto – Já me provocou muita raiva, já chorei, por exemplo. Mas, hoje, 

muito menos.  

Sérgio de Souza – Vai acostumando?  

Marilene Felinto – Já acostumei, é que isso aconteceu muito poucas vezes.  
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Sérgio de Souza – Acho que você foi a única jornalista que teve a coragem de dizer 

“já vai tarde” quando escreveu sobre o velório do filho do ACM.  

Carlos Castelo Branco – Sobre o ACM, eu gostaria que você falasse um pouco...  

Marilene Felinto – Mas falar o quê? O que você quer que eu fale?  

Carlos Castelo Branco – Que tipo de repercussão teve, como foi ter tocado nisso?  

Marilene Felinto – A repercussão da minha coluna é sempre boa, 90 por cento dos 

leitores gostam e expressam isso, e 10 por cento é gente que não gosta, que critica 

etc. Entre elas, pessoas que se sentem pessoalmente ofendidas, no caso, o senador 

se sentiu.  

Sérgio de Souza – Aí ele escrever pra Folha?  

Marilene Felinto – Escreveu.  

Nicodemus Pessoa – Lembro de um episódio, você discutindo com o Chico 

César...  

Marilene Felinto – Eu não discuti com ele.  

Nicodemus Pessoa – Ele escreveu um artigo...  

Marilene Felinto – Criticando uma coluna minha. Em que eu não falava dele.  

Nicodemus Pessoa – Eu sei que não falava dele. Você desembarcou no aeroporto 

de João Pessoa e escreveu: “Só encontrei gente abestada”. Aí, ele não gostou.  

Marilene Felinto – É, na verdade, foi uma coluna bem literária, um outro problema 

que tenho às vezes, uma descrição crítico-literária, digamos assim, de uma 

paisagem do aeroporto de João Pessoa e daquelas pessoas. Metade da coluna era 

isso e metade falava de São Paulo, do rio Tietê, uma descrição também negativa da 

sujeira de São Paulo. Teve uma enorme repercussão na Paraíba, as pessoas se 

sentiram muito ofendidas. Tem um nacionalismo regional no Brasil que é uma coisa 

muito impressionante. Quando escreve em jornal uma frase sobre a Bahia ou sobre 
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Belém do Pará, você percebe que as pessoas têm um sentimento de inferioridade 

terrível, e o Nordeste tem mais ainda.  

Ferréz – Será que não é porque falta tanta coisa, falta tanto alguém que é do nosso 

sangue falar bem, elogiar?  

Marilene Felinto – Não acho. Acho que se fala muito bem do Nordeste também.  

Ferréz – Você acha que se fala muito bem do Nordeste?  

Marilene Felinto – Acho.  

José Arbex Jr. – Você é vista como uma pessoa polêmica, que escreve coisas que 

fogem do politicamente correto, aliás, o seu livro traz esse título não por acaso. Em 

que medida essas expectativas condicionam o que você escreve, em que medida te 

afeta ocupar o lugarzinho bonitinho, definidinho de a rebelde da imprensa brasileira?  

Marilene Felinto – Isso não me afeta. Não acho que sou a rebelde da imprensa 

brasileira, não quero ser, não pretendo ser, nunca pretendi ser. A única coisa que 

me condiciona no caso de escrever a coluna é o caderno para o qual escrevo 

(Cotidiano). Percebi essa mudança claramente comparando com o que fazia para a 

Revista da Folha. Era uma revista, saía aos domingos, tinha um outro público leitor, 

eu me sentia mais à vontade para escrever uma crônica quase literária. E no 

Cotidiano tenho vergonha de fazer, comecei a ter vergonha e achar que era melhor 

usar aquele espaço para coisas que vão ser úteis para as outras pessoas. Temas 

que discutissem coisas que envolvem a vida de muitas pessoas e que ninguém fala 

direito. De alguma maneira consigo identificar temas e olhar para eles de uma 

maneira que as pessoas normais olhariam e gostariam de apontar aquelas coisas 

que acabo dizendo. Não porque me condicionei a fazer isso, mas porque é 

naturalmente assim.  

José Arbex Jr. – Você se sente um porta-voz dessas pessoas?  

Marilene Felinto – Mas não porque escolhi ser. Porque aconteceu, deu certo. Como 

não sou jornalista, acho que aí sou favorecida, tenho um olhar menos viciado e mais 

inédito para essas coisas, que é o olhar que as pessoas comuns têm. 
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José Arbex Jr. – Você se julga uma pessoa que usa o veículo jornal segundo uma 

linguagem literária, ou usa uma linguagem jornalística para traduzir preocupações 

que na verdade são da ordem da literatura?  

Marilene Felinto – Eu faço as duas coisas. E acho errado. Pra ser sincera, não 

gosto do resultado. Não acho bons esses textos do meu livro. Não é isso que acho 

bonito fazer. Está errada essa mistura.  

Sérgio de Souza – Mas, ao mesmo tempo, você consegue descarregar uma revolta, 

que parece natural em você, nesse trabalho no jornal, não é?  

Marilene Felinto – Não, em ficção também.  

Sérgio de Souza – Também, é claro, mas de outra forma. Nessa forma direta, rude, 

é no jornal que você escreve. Isso é que provocou tanta atenção sobre você.  

Marilene Felinto – Mas esse estilo eu trouxe da literatura.  

Sérgio de Souza – Só que você escolhe os temas já para criticar, você é uma crítica 

da sociedade. Não é isso?  

Marilene Felinto – Não é que eu sou, acabei virando.  

Sérgio de Souza – Você diz que desde pequena tem uma revolta brava, que tem 

raiva de tudo.  

Marilene Felinto – É verdade, mas não é raiva de tudo, não é assim.  

Carlos Castelo Branco - Li uma declaração sua dizendo que, pra você, escrever é 

um atrapalho e que os escritores são pessoas doentes. Gostaria que você fizesse 

um paralelo: qual é o mais doente, o jornalista ou o escritor?  

Marilene Felinto - O que eu disse é que existem pessoas que escrevem por terem 

sofrido um trauma na vida. E é o meu caso. Os artistas em geral, ou uma parte 

deles, na minha opinião, passaram por um trauma na vida e aí tiveram de optar por 

esse caminho para não enlouquecer. Tiveram de elaborar a sua loucura via arte.  

Ferréz - Todos?  
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Marilene Felinto - Não sei se todos. Não, todos não. Uma parte.  

Ferréz - É que eu acredito em dom. Você não acha que existe o cara que nasceu 

com um dom e depois foi desenvolvendo?  

Marilene Felinto - Acho que a pessoa até pode ter um talento para escrever melhor 

do que outro que tenha talento para pintar. Agora, tudo depende de você ter sorte na 

vida e ter circunstâncias que te levem a desenvolver esse talento.  

Ferréz - A pessoa não nasce com o dom?  

Marilene Felinto - Pode ser. Não sei te responder, sinceramente. Sempre pensei 

nisso e não tenho a resposta.  

Mylton Severiano - Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre seu trauma, não ficou 

claro pra mim.  

Marilene Felinto - Pra mim, é claríssimo o que aconteceu. Eu saí de Recife, vim pra 

São Paulo sem querer, chorando, detestando...  

Mylton Severiano - Com que idade?  

Marilene Felinto - Tinha de 11 para 12 anos. E isso foi um grande trauma. Somos 

cinco na minha casa e nenhum dos meus irmãos ficou como fiquei, por exemplo. Eu 

lamentei profundamente. Esse trauma só existe porque a situação familiar toda já 

era traumática por uma série de circunstâncias e essa mudança representou uma 

fissura na minha vida.  

Mylton Severiano - Você ficou infeliz vindo pra cá?  

Marilene Felinto - É, tive de reaprender tudo. Cheguei em São Paulo, dali a três 

meses fiquei menstruada pela primeira vez. Aí, a gente teve de aprender a falar 

paulista, porque a gente era discriminado na escola. Então, meus irmãos e eu 

sentávamos, todos pequenininhos, e começávamos a treinar paulista, porque a 

gente não agüentava mais ser discriminado na escola por causa do sotaque. Então, 

a gente fechava os "esses", em vez de falar "é" falava "ê", os "ós". Era na Saúde. A 

gente ficava horas sentada ali treinando a falar paulista. E as comidas eram 
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diferentes, não tinha as frutas que eu gostava, não tinha a praia, era tudo estranho. 

A gente não tinha ninguém aqui, então tudo isso eu perdi, a minha língua, o meu 

jeito de vestir. Perdi a minha cultura. Isso me marcou muito.  

Sérgio de Souza - Como era o treino que vocês faziam?  

Marilene Felinto - Em vez de falar as palavras com sotaque do Nordeste, a gente 

falava como paulista. Tentava fechar os "esses", por exemplo, não lembro agora as 

palavras. Os "és" que tinham que ser "ês", "Pêrnambuco", e não "Pérnambuco".  

Ferréz - Você acha que isso é natural em São Paulo, ter preconceito contra outras 

regiões, uma coisa de dominação?  

Marilene Felinto - Como assim? Não entendi.  

Ferréz - A primeira pergunta que eu te fiz foi se tinha gente que falava bem do 

Nordeste, você falou que tinha muita gente que falava bem. Então, por que a gente 

aqui não valoriza o nordestino?  

Marilene Felinto - Acho que a gente valoriza o nordestino. Acho que a música do 

Nordeste, a natureza do Nordeste é supercantada, em poesia, em música, as 

pessoas, a expansividade, a coisa amiga, tudo isso se fala bem do Nordeste, acho 

que o Nordeste reclama demais, também. Naquela época, trinta anos atrás, a gente 

veio quase como retirante, então tinha todo um preconceito que hoje em dia não tem 

mais. Naquela época, era terrível você vir de Pernambuco e ser chamado de baiano, 

eu não entendia nada, eu era pernambucana, não era baiana, e tudo aqui era 

"baiano", isso enchia muito o saco. Isso foi há trinta anos, depois o Nordeste passou 

por uma fase de desenvolvimento, de valorização, cresceu a auto-estima do 

Nordeste de uma maneira absurda em trinta anos, então, não tenho nenhuma pena 

do Nordeste. O Nordeste lamenta demais, agora, tem de se virar mesmo, todo 

mundo aqui gosta do Nordeste, entendeu? O preconceito diminuiu muito, 

enormemente, eu diria.  

Mylton Severiano - O preconceito acabou?  
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Marilene Felinto - Não acabou, mas o preconceito vai existir sempre no mundo 

inteiro. Quer dizer, não acho que as pessoas são boazinhas umas com as outras. 

Nem eu com ele, nem eu com você, nem você com ele. No fundo, existe uma coisa 

do ser humano que não suporta o outro e isso se manifesta de várias maneiras, 

entre elas o preconceito. Não estou dizendo que sou a favor do preconceito, muito 

pelo contrário, sou contra, mas desse discurso choramingas eu não gosto.  

José Arbex Jr. - Você não acha que existe um problema particularmente racista na 

formação da sociedade brasileira?  

Marilene Felinto - Totalmente. Hoje não, na formação sim, é histórico.  

José Arbex Jr. – Você acha que hoje se resolveu o racismo inerente à formação do 

povo brasileiro?  

Marilene Felinto – Não acho que se resolveu. De jeito nenhum.  

José Arbex Jr. – Como está o racismo hoje no Brasil?  

Marilene Felinto – Não está muito diferente do que sempre foi. O racismo é 

diferente desse preconceito.  

José Arbex Jr. – É que estou puxando outro assunto.  

Marilene Felinto – Acho que está como sempre foi de certa maneira. Ainda vai 

demorar muito para que os negros, por exemplo, ascendam socialmente, porque 

essa herança da escravidão ainda não se dissolveu, vai demorar anos. Por outro 

lado, acho que já se tem mais consciência de que isso precisa mudar, o Brasil todo 

já tem muito mais consciência do que anos atrás.  

Sérgio Kalili – Por que você acha que hoje está melhor? 

Marilene Felinto – Porque está no mundo inteiro, é uma onda que vem dos Estados 

Unidos, da Europa, vem dos próprios negros que estudaram mais, já têm mais 

condições.  

Bárbara Castelo Branco – No Brasil, isso? Porque nos Estados é claro que sim.  
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Marilene Felinto – No Brasil também. O Brasil copia totalmente os Estados Unidos, 

inclusive nisso. E sou radicalmente contra.  

Nicodemus Pessoa – Mas os negros nos Estados Unidos estão em piores 

condições do que aqui ou não?  

Marilene Felinto – Depende do ponto de vista.  

Nicodemus Pessoa – Do ponto de vista do preconceito, da rejeição.  

Marilene Felinto – Por um lado, eles estão piores do que estamos, porque sempre 

estiveram piores do que nós do ponto de vista do preconceito racial, de pele. No 

Brasil, a gente nunca teve leis discriminatórias como nos Estados Unidos nos anos 

60. Leis escritas: banco não senta com negro no mesmo ônibus, isso nunca teve no 

Brasil, pelo contrário, no Brasil casaram-se brancos e negros, eu sou um resultado 

dessa mistura.  

Sérgio de Souza – Eu também. Acho que quase todo mundo aqui é.  

Marilene Felinto – Eu andei pelo Harlem de Nova York, fiquei chocada com aquele 

gueto de negros, achei aquilo horrível. Não quero nem saber, se existir um bairro no 

Brasil que só tem negro, eu não vou, não piso, sou contra.  

Ferréz – Mas você não convive mais com brancos hoje em dia, no total? Até na 

Folha, é difícil ver um negro na Folha de S. Paulo.  

Marilene Felinto – Exatamente. Então, isso continua praticamente igual.  

Bárbara Castelo Branco – Você não acha que a diferença é que lá o racismo 

contra os negros é declarado e aqui não?  

Marilene Felinto – Mas são racismos diferentes, estou acabando de dizer. A gente 

teve uma história de miscigenação que nos Estados Unidos não teve, não tem como 

comparar. A própria história, o próprio fato de aqui ter havido uma miscigenação e lá 

não já muda completamente. O que não elimina o fato de os negros estarem numa 

pior situação social no Brasil, há décadas, séculos.  
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Mylton Severiano – Mas os brancos também.  

Marilene Felinto – É, os brancos também. O que acho é que no Brasil a 

discriminação racial tem um componente econômico e social muito profundo, você 

não pode eliminar. Se você é branco e está pedindo esmola, vai ser discriminado do 

mesmo jeito que um preto, não tem diferença nenhuma, isso conta muito. Se você é 

negro e tem grana, tudo bem, ótimo, maravilhoso, você vai deixar de ser negro 

rapidinho.  

Sérgio Kalili – Você já sofreu preconceito aqui em São Paulo?  

Marilene Felinto – Racial? Não.  

Sérgio de Souza – Nunca sentiu?  

Marilene Felinto – Nunca senti.  

José Arbex Jr. – Nem como nordestina, nem como mulata?  

Marilene Felinto – Como nordestina, senti. Era essa a história que eu estava 

contando de quando a gente era pequeno.  

Sérgio Kalili – Hoje, você não se sente mais como nordestina?  

Marilene Felinto – Não.  

Sérgio Kalili – Porque perdeu o sotaque?  

Marilene Felinto – Até porque nem me acho muito nordestina mais, me acho tão 

misturada, não me acho nada. Nem nordestina, nem negra, nem branca, não sou 

nada, nada exatamente. Não levanto nenhuma bandeira, não milito no movimento 

negro, não militaria, não choramingo pelo Nordeste, muito pelo contrário.  

Sérgio Kalili – Você não acha que hoje a gente vê mais casais mistos, negros e 

brancos, nos Estados Unidos do que aqui?  

Marilene Felinto – De jeito nenhum. Já morei nos Estados Unidos, não acho 

mesmo.  
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José Arbex Jr. – Você falou que não levanta nenhuma bandeira e, no entanto, seus 

textos são de uma pessoa indignada, ainda bem. Você acha que escrever livros e 

artigos no jornal é o canal necessário e suficiente para dar vazão à sua revolta? 

Qual destinação você dá a essa energia, que poderia ser voltada para transformar 

essa desgraça de país?  

Marilene Felinto – Não dou destinação nenhuma, vou fazendo as coisas que 

aparecem, quer dizer, acho que essa revolta aparece na minha literatura e no que 

escrevo no jornal. Agora, não pensei em dar destinação a ela, não tem essa coisa 

“antes de mim”, nunca coloquei um propósito, é tudo “em mim”, tudo vai 

acontecendo de acordo com o que vai rolando.  

José Arbex Jr. – Não acredito que você possa falar isso, porque os temas que 

aborda são de responsabilidade social, num país que tem carência de pessoas que 

abordam a questão social. O tem texto te obriga a uma responsabilidade social, que 

não era o caso de Clarice Lispector ou de Carlos Drummond de Andrade, por 

exemplo. Você não se coloca esse problema do ponto de vista da bandeira?  

Marilene Felinto – Não. Sabe por quê? Eu gostaria de ser como Clarice e 

Drummond, mas infelizmente não consegui, errei o tom e o tom ficou errado para 

sempre no jornal.  

José Arbex Jr. – Acho que você acertou o tom.  

Marilene Felinto – Acho que errei. (risos) E aí não assumo a responsabilidade 

social pelo seguinte: quando publiquei meu primeiro livro, um romance que conta 

uma história fictícia mas que é a minha história pessoal, de uma mulher que veio do 

Nordeste para São Paulo etc., é um livro que tem um tom de uma revolta e de uma 

indignação absurdas, que envolvem minha família. Quer dizer, pessoas conhecidas, 

minha mãe ficou uma semana sem falar comigo, minha avó me proibiu de pisar na 

casa dela um ano. Quer dizer, escrevo sem assumir nenhuma responsabilidade. 

Estou dando esse exemplo, poxa, que escrevo daquele jeito porque é assim que sai. 

E no jornal é assim também, alguma coisa me comove, fico puta e vou escrever 

puta, e não sai de outro jeito.  
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Bárbara Castelo Branco – Mas você está levantando uma bandeira, porque está 

sentindo.  

Marilene Felinto – Mas é sem querer. Aí, as pessoas às vezes me confundem. Por 

exemplo, o movimento negro me confundiu, desfiz essa confusão porque não milito, 

não escrevo sobre o movimento negro brasileiro porque acho burro. Melhorou muito, 

mas há pessoas muito incompetentes, mesquinhas, burras. Que ficam ali chorando, 

não fazem nada, esse discurso de quem não faz nada tem muito nesse movimento e 

sou contra essa cópia americana da coisa da ação afirmativa, aplicada aqui no Brasil 

como se fosse nos Estados Unidos. Por exemplo: a revista Raça é um pouco assim. 

É a coisa de copiar os Estados Unidos. Acho que tem de ter negro em revista branca 

também, os negros têm de estar em porcentagem igual aos brancos e não ter uma 

revista só para eles. O Harlem do Brasil é a revista Raça, não suporto esse tipo de 

coisa.  

Férrez – Você falou que não é nem nordestina mais, quer dizer, a sua região você já 

não assume mais como uma bandeira.  

Marilene Felinto – Nunca foi bandeira.  

Férrez – Nunca foi para você. Agora, como a gente vai ser uma nação se não 

assumir isso e levantar a coisa do lado certo, para não ter de puxar dos gringos?  

Marilene Felinto – Ah, não sei. A gente tem de pensar aqui, fazer aqui, criar aqui, 

entendeu?  

Férrez – É que tem muita gente no movimento negro que faz a coisa certa e está 

precisando de quem está lá em cima, na Folha, na Veja. Tem gente que corre pelo 

lado certo e é minoria, está fazendo fanzine, livro e não tem um espaço grande. A 

literatura sempre foi elitizada. Os escritores não assumem o papel deles como porta-

vozes de um povo que não tem voz.  

Marilene Felinto – Acho que você está confundindo as coisas. Pra mim, literatura 

não é lugar de levantar bandeira de nada, não acredito em literatura engajada, 

literatura política. Literatura é literatura, é arte, o máximo que você pode fazer é 
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defender suas idéias no movimento “x” ou num texto de opinião em jornal, aí pode 

até ser. O que eu estava respondendo para ele é que não faço isso. E se dou essa 

impressão, é um equívoco, porque não estou levantando bandeira de ninguém, nem 

de nenhum movimento específico.  

Férrez – Você acha que não precisa desse tipo de literatura, mesmo não sendo 

você quem faça?  

Marilene Felinto – Que tipo de literatura?  

Férrez – Uma literatura que defenda ideais de pessoas que não têm voz. 

Resumindo: imagina uma letra dos Racionais com trezentas páginas, você acha que 

não precisaria de uma literatura dessa?  

Marilene Felinto – Eu não estou dizendo que precisa ou não precisa. Cada um faz a 

coisa que acha que tem de fazer. Estou dizendo que não faço, só isso.  

Sérgio Kalili – Se você levantasse bandeiras, de um movimento negro, do PT, etc., 

não sofreria mais censura na Folha de S. Paulo?  

Marilene Felinto – Se fosse do PT, sim, do movimento negro, não. (risos) Depende 

da bandeira que você levanta.  

José Arbex Jr. – Eu queria fazer uma provocação: com seus artigos, você carreia a 

credibilidade de um certo setor para a Folha de S. Paulo, que é um jornal burguês, 

como está escrito no próprio manual de redação, um jornal que defende o 

liberalismo, etc., e que, aliás, agora iniciou uma campanha de calúnias e difamações 

contra o MST. Você diz que não levanta bandeira política nenhuma, mas os seus 

artigos estão dando credibilidade para um jornal burguês que defende a ordem 

estabelecida, etc. Isso não te incomoda?  

Marilene Felinto – Não me incomoda.  

José Arbex Jr. – Você não se sente co-responsável, de certa forma, pela 

credibilidade que a Folha goza em certos setores sociais do Brasil?  
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Marilene Felinto – Sinceramente, nunca pensei tão macro, porque a minha relação 

com o jornalismo, com a história do jornalismo, a importância do jornalismo, é quase 

nenhuma. Sem menosprezar, nunca me interessei por jornalismo, pela importância 

que tem o jornal ou pelo histórico do jornalismo. Sei que há jornalistas que têm 

ídolos jornalistas, nunca conheci ninguém, isso até incomoda um pouco as pessoas. 

Até pouco tempo atrás eu não sabia quem era Cláudio Abramo, sabe essas coisas? 

Porque realmente nunca tive interesse de estudar isso, mesmo depois que entrei na 

Folha, não estava nem aí. Então, isso pode parecer ingênuo da minha parte, mas 

não é, não precisei fazer isso, graças a Deus. Então, sempre andei meio paralela a 

essa coisa da importância que tem o jornalismo, ou a Folha nessa década ou então 

eu dentro da Folha, entendeu? Fiquei sabendo disso aos poucos, muito 

indiretamente, por comentário dentro da Folha. O Otávio mesmo nunca fala dessas 

coisas assim, claramente, nem com os amigos. Então, fiquei sabendo indiretamente 

que a minha coluna começou a ter peso na Folha e virou essa coisa que até tem de 

dar essa credibilidade. Agora, não levanto bandeira, mas me identifico com algumas 

coisas na vida e na sociedade que tenho a vontade de defender, lógico. Por 

exemplo, o MST é um movimento pelo qual tenho enorme simpatia, tenho críticas 

também. E, se acho que estão sendo injustos com o MST, inclusive a Folha, vou lá e 

ponho a minha opinião, do jeito que sai, com ódio, com raiva, a favor do MST, etc. 

Se eles publicam, publicam, se não... Agora, tem conflitos lá por causa disso 

também, não é uma relação tranquila.  

Sérgio de Souza – Não deve ser, nem com você nem com os chargistas.  

Marilene Felinto – Eu não sei direito como é.  

Sérgio de Souza – Eu sei de uma charge censurada e de um artigo censurado 

recentemente. Mas, tudo bem, você não precisa conhecer a história do jornalismo, 

nem que o jornalista escreva um livro, etc. Agora, qual a sua opinião sobre o papel 

da imprensa numa sociedade livre?  

Marilene Felinto – Acho que teria um papel importantíssimo, se a sociedade como 

um todo pudesse participar dessa imprensa. Se tivesse meios de ter voz, e não tem, 

se mais segmentos sociais tivessem acesso.  
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Sérgio de Souza – Veículos, você fala?  

Marilene Felinto – Veículos, ou acesso aos veículos que existem.  

Sérgio de Souza – E por que isso não ocorre, na sua opinião?  

Marilene Felinto – Porque a democratização da imprensa é uma coisa que não 

existe no Brasil, vai demorar muito para existir, são poucos jornais, tudo centralizado 

em poucos grupos. Acho que a importância da imprensa seria essa. Vou dar um 

exemplo: fui convidada no ano passado, por uma amiga fotógrafa e jornalista da 

Folha, a ajudar a criar uma ONG na periferia aqui de São Paulo, para ensinar um 

grupo de adolescentes a fazer um jornal de bairro. Daí fui lá, ajudei no primeiro ano 

a fundar aquilo, dei aula para os meninos, de português. Depois saí por questões 

pessoais minhas, mas foi uma grande experiência, não sei se vai dar certo ou não, 

mas era dizer para os caras: olha, se vocês conseguirem fazer um jornal de bairro, 

pode ser que um dia vocês consigam fazer um jornal maior, de vocês, vocês põem o 

que vocês quiserem. Acabou saindo o primeiro número e eles continuam lá, a ONG 

continua lá, eu estou afastada – é um pouco isso, você instrumentar pessoas 

absolutamente fodidas, esses meninos superpobres, que não têm direito a nada, 

não têm médico, não têm escola. Têm, mas naquelas condições tão precárias, indo 

para o crime.  

Fernando do Valle– Mas hoje, na Folha de S. Paulo, você não acha que acaba não 

escrevendo para esse tipo de gente, acaba escrevendo só para a classe média, isso 

não te incomoda?  

Marilene Felinto – Eu espero estar escrevendo para esse tipo de gente também. Só 

que eles não têm dinheiro para comprar jornal. Eu gostaria que eles lessem, e 

quando eles lêem supersacam que alguma coisa que estão lendo ali tem a ver com 

eles.  

José Arbex Jr. – Você se define como? Uma pessoa apaixonada?  

Marilene Felinto – Muito, excessivamente.  

José Arbex Jr. – Pelo quê?  
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Marilene Felinto – Pelas coisas, pelas pessoas, pela vida.  

José Arbex Jr. – Você é casada?  

Marilene Felinto – Não.  

José Arbex Jr. – É muito pessoal perguntar por quê?  

Marilene Felinto – É (risos)  

José Arbex Jr. – Bom, jornalista às vezes tem de perguntar essas coisas (risos), 

Falei da paixão porque sinto que o que te move como eixo condutor é a paixão. Ao 

mesmo tempo, é curioso, você tem uma coisa híbrida entre a literatura e o 

pensamento social, meio Graciliano Ramos, e sinto nesta conversa que você não 

decidiu se é apaixonada pela literatura ou pela questão social com a qual se 

identifica e escreve no jornal.  

Marilene Felinto – Eu adoraria me decidir. Só busco isso.  

Nicodemus Pessoa - Como leitor eu imaginava, vou parar de imaginar agora depois 

de te conhecer, que você era uma militante política.  

Marilene Felinto - Pois é. Não sou filiada a nenhum partido, não faço parte de 

nenhum movimento. Militante, realmente, não é a palavra no meu caso.  

Sérgio de Souza - Simpatizante?  

Marilene Felinto - Simpatizante, sim. Tenho essas minhas paixões, como ele disse, 

tenho uma maneira apaixonada de me relacionar com as coisas, o que é ruim pra 

mim, inclusive. É um defeito de nascença.  

José Arbex Jr. - Você acha mesmo que é ruim? 

Marilene Felinto - Acho. Sofro muito.  

José Arbex Jr. - Mas você acha que é ruim sofrer?  

Marilene Felinto - Se é ruim sofrer? (ri) É péssimo sofrer. Não sei quem me 

perguntou das coisas de escrever como um trauma. Eu queria ser normal, não me 
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acho normal, sinceramente, sem folclore. Claro que ninguém é normal, tem esse 

discurso etc. Mas desde menina, enquanto as minhas irmãs iam para os bailes, 

namorar, festinhas, eu ficava em casa escrevendo. Uma coisa absurda. Na época, 

eu não achava, obviamente eu não tinha esse distanciamento. Você só escreve, 

especialmente ficção, só se dedica a uma coisa absurda dessas se você é anormal, 

o normal é você sair, namorar e se resolver na relação com o outro. Sempre achei 

ridículo escrever, sinceramente falando. Não encaro isso como uma coisa normal, 

linda, maravilhosa, esse mito do escritor. Odeio. Agora, na hora de escrever é lúdico, 

é uma coisa muito legal. É isso que prende, a coisa de você criar o jogo, acertar as 

peças, daí sai um resultado, mas a atividade em si é vergonhosa.  

Bárbara Castelo Branco - Você não se considera uma porta-voz de sentimentos 

comuns ao coletivo quando escreve? Você não acha isso bacana?  

Marilene Felinto - Na Folha, por exemplo, é bom você abrir o seu e-mail e tem lá 

150 mensagens por causa de uma coluna, as pessoas te elogiando, não posso 

negar que isso é bom.  

Fernando do Valle- Você sente que isso foi útil de algum jeito?  

Marilene Felinto - Pra mim, não; pra elas, foi. Pra mim, não tem nenhum efeito 

maior, a não ser o espanto de ter tocado essas pessoas.  

Ferréz - Só queria citar o que João Antônio diz, que escrever é sangrar sempre...  

Marilene Felinto - É, acho que alguns poetas, escritores acham isso. Têm 

vergonha. João Cabral achava que era coisa de veado, ele mesmo, fazer poema. No 

início da carreira, ele tinha vergonha. Principalmente em Pernambuco, era mesmo 

considerado coisa de veado. Então, tem essas coisas. Eu queria ser normal como as 

minhas irmãs. E sempre tive esse sentimento, sinceramente. E aí essa coisa se 

transferiu para o jornal, de eu passar da literatura para o jornal, uma passagem 

principalmente truncada, sem nexo, sem nada, e fiquei mais anormal ainda. (risos)  

Ferréz - Você escreve quando está com raiva ou quando está numa boa?  
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Marilene Felinto - Escrevo de qualquer jeito. Quando estou com raiva, quando não 

estou, de qualquer jeito.  

Carlos Castelo Branco - O que você considera mais importante no Brasil de hoje, já 

que milita no jornalismo também...  

Marilene Felinto - Eu não milito no jornalismo. (risos)  

Carlos Castelo Branco – [...] é mais importante uma reforma política, uma reforma 

na imprensa que está quase totalmente manipulada, ou uma reforma do indivíduo, 

individual mesmo?  

Marilene Felinto - Acho que tem de ser uma reforma social profunda, rápida e 

urgente, que distribua a renda.  

José Arbex Jr. – De que forma os livros de literatura infantil acontecem na sua 

vida?  

Marilene Felinto – Eu escrevi sempre para os meus sobrinhos. Pequenas histórias 

para eles lerem. Nunca pensei em escrever para criança.  

José Arbex Jr. – Qual é a diferença em relação a um texto para a Folha?  

Marilene Felinto – Eu viro criança de novo.  

José Arbex Jr. – Então, você abandona a amargura, a frustração, a angústia?  

Marilene Felinto – Não, muito pelo contrário, tem tudo lá também.  

José Arbex Jr. – Coitados dos seus sobrinhos! (risos)  

Marilene Felinto – Eles nunca reclamaram. Eles gostam. Mas é claro que escrevo 

do ponto de vista de uma criança, me coloco no lugar deles.  

José Arbex Jr. – Mas a temática é fantástica, social, familiar. Qual a temática?  

Marilene Felinto – Varia muito. Por exemplo, escrevi um conto de Natal para a 

Folhinha, que fez uma capa sobre crianças que não iam ter Natal e selecionou 

várias situações. Me pediram esse conto e eu fiz. Era sobre uma menina que 
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esperava o Papai Noel chegar, obviamente era eu, que isso acontecia na minha 

infância. Papai Noel não vinha na minha casa, só ia na casa da menina da frente, 

que era a menina rica da rua. E essa menina que ficava esperando o Papai Noel 

tinha uma boneca chamada Margarete, que era uma boneca que não tinha cabelo, 

essas bonecas de plástico que a gente compra na feira. E o meu sonho na infância 

inteira era ter uma boneca com cabelo e não tive, só minha irmã mais velha teve 

uma boneca de cabelo. Era um pouco essa coisa da boneca de cabelo que não 

vinha, eu contava essa história, em primeira pessoa, me colocando no lugar dessa 

menina que esperava, enfim, bobagem. (risos)  

Mylton Severiano – Você disse que ficava escrevendo enquanto suas irmãs iam 

para bailes. Nem Carnaval você curtia, essa batucada, essa força brasileira não te 

diz nada?  

Marilene Felinto – Não gosto de Carnaval, detesto Carnaval. Não me diz 

absolutamente nada. Nesse sentido, sou quase alemã. É que namorei um alemão e 

em Berlim foi a primeira vez que assisti a um concerto de música clássica, com a 

Orquestra Sinfônica de Berlim, e prefiro aquele som mil vezes ao da batucada. Mas 

também é porque minha mãe é protestante, e é proibido para quem é protestante 

brincar Carnaval. Então, tinha minha mãe que proibia e meu pai é ateu, mas metido 

a intelectual, também não gostava de Carnaval, então a nossa família era atípica 

nessa coisa pernambucana, que tem frevo, etc.  

José Arbex Jr. – Que música você ouve, então?  

Marilene Felinto – Não gosto muito de música. (risos de surpresa) Não que não 

goste, só louco não gosta de música, é que não vou atrás, escuto muito pouco 

música. Se você vai na minha casa, vai ver 25 CDs.  

José Arbex Jr. – De quem são os CDs?  

Marilene Felinto – São CDs que eu ganho. (risos)  

Sérgio de Souza – Você nunca comprou um CD?  

Marilene Felinto – Já. Já comprei.  



 

 

149 

 

José Arbex Jr. – Qual?  

Marilene Felinto – Sei lá. Comprei alguns. Tem CD de música clássica. Não vou 

citar ninguém porque não tem ninguém em especial. É meio absurdo eu falar disso, 

parece que estou brincando, fazendo charme, mas é verdade, não me ligo em 

música. Por exemplo, se vou numa dessas megastore que têm CD e livro, nunca 

entro na parte de CD, vou direto pro livro.  

José Arbex Jr. – Quais colunas você deflagrou que mais te fizeram ir pra baixo da 

cama, ficar quietinha?  

Marilene Felinto – Foram algumas. Teve ações na Justiça, o Pitta entrou com uma 

ação, perdeu, foi arquivada. Quem mais? Eram cinco. Ah, um desses vereadores aí.  

José Arbex Jr. – Não teve aquele caso dos judeus?  

Marilene Felinto – Era uma coluna sobre o filme do Spielberg, Amistad, e os judeus 

acharam que eu estava falando contra eles. Foi um caso idêntico ao da Paraíba.  

Ferréz – E você acha que esses casos ocorrem porque você leva mais pelo lado 

literário e as pessoas não gostam?  

Marilene Felinto – Não sei por que. Às vezes acho que é, às vezes acho que o tom 

é muito forte, muito enfático e as pessoas estranham, ou então é uma coisa que eu 

digo que ninguém nunca disse. Ou disse mais ou menos. Tem uns temas que 

ninguém pode falar, entendeu?  

Mylton Severiano – Mas aí não será que você é jornalista, então?  

Marilene Felinto – Não sei, será? (risos) Só me senti jornalista uma única vez na 

vida em todo esse tempo de jornalismo, e acho que deu um grande “furo” como se 

diz. (risos) Uma matéria que me orgulha até hoje ter feito, para o caderna Mais. Tive 

a idéia de pegar aquela líder camponesa dos anos 60, Elizabete Teixeira, que mora 

na Paraíba e era das Ligas Camponesas nos anos 60, e trouxe para o Pontal do 

Paranapanema para se encontrar com a Deolinda do MST. Foi uma coisa 

maravilhosa. Ela falou para as mulheres do MST e a Folha deu.  
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Sérgio de Souza – E você gostou?  

Marilene Felinto – Gostei muito de ter feito e ter tido a idéia de fazer, porque adoro 

o filme Cabra Marcado para Morrer, em que a personagem é a Elizabete Teixeira. 

Ela estava muito velhinha já, com 72 anos, quando a gente pegou ela lá na Paraíba 

e levou para o Pontal. E ver aquela mulher ali naqueles acampamentos do MST foi 

muito impressionante, você juntar duas épocas históricas, duas pessoas que 

batalharam, que lutaram pela mesma coisa em épocas diferentes, foi muito legal.  

Ferréz – O que você gosta de ler?  

Marilene Felinto – Só os escritores que eu gosto. Leio e releio, leio e releio. 

Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, os poetas que eu gosto, João 

Cabral. Li muito, desde adolescente, Hermann Hesse, esse escritor me marcou pra 

caramba. Gosto muito de literatura inglesa, que li muito, conheço muito, a literatura 

russa também.  

José Arbex Jr. – Você traduz livros?  

Marilene Felinto – Traduzi. Hoje, graças a Deus, traduzo muito pouco. Dá muito 

pouco dinheiro e é muito trabalho.  

Sérgio de Souza – O que você traduziu?  

Marilene Felinto – Traduzi Virginia Woolf, Joseph Conrad. Não me lembro, traduzi 

algumas coisas (Adgar Alan Poe, Thomas Wolfe, Charles Bukowski e outros).  

Paula Cinquetti – Você disse que para ser escritora precisou passar por um 

trauma...  

Marilene Felinto – Precisou, não. Passei.  

Paula Cinquetti – O seu primeiro livro teria sido baseado nesse trauma...  

Marilene Felinto – Não falei sobre esse trauma no livro. Esse é um trauma que 

marca você para o resto da vida e molda o que você vai fazer, o que você vai ser. 

Na verdade, o trauma sou eu mesma, resultou nisso que sou eu, entendeu? (risos) 
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Então, sempre escrevo sobre mim mesma, só acredito na literatura que é escrita 

com paixão a partir do ponto de vista de alguém que conhece aquilo sobre o que 

está escrevendo.  

Paula Cinquetti – Você tem outros projetos em andamento na literatura?  

Marilene Felinto – Tenho um romance pronto, que vai sair este ano, depois desse 

intervalo de quase dez anos em que não publico ficção, que é exatamente o 

intervalo de tempo em que fiquei escrevendo só a coluna, só trabalhando em jornal.  

José Arbex Jr. – Qual é a diferença entre jornalismo e ficção? O que você escreve 

na Folha é ficção ou não é?  

Marilene Felinto – Não é. Eu gostaria de estar escrevendo do jeito que escrevi 

semana passada sobre morrer, queria escrever sobre a minha morte, eu que estava 

querendo morrer naquele dia.  

José Arbex Jr. – Mas você escreveu!  

Marilene Felinto – É, mas na ficção escrevo mesmo sobre a minha morte, não 

preciso usar o Mário Covas, entendeu? Tenho vergonha de naquele caderno 

escrever sobre a minha morte, acho meio egoísta demais, ainda que venha algum 

personagem de ficção. Ainda fico puta porque queria ter escrito sobre a minha 

morte, tão fácil. A coluna enche o saco. O que estou dizendo dessa coluna é o 

seguinte: o que é que me amarra? É travestir o tema da morte, que é uma morte 

minha, pessoal, com ene coisas pelas quais eu estava passando. E me sinto numa 

prisão ali, ter de adequar aquele tema a uma coisa que está acontecendo no 

momento. Podia não ter feito, às vezes me enche o saco e não faço, faço ficção 

mesmo, dane-se. Mas em geral fico com pudores, porque também não é o espaço 

que quero para mim, preciso ter espaço para escrever, espaço, espaço, liberdade. 

Essa é a grande diferença. E outra: a linguagem, também, jornalismo é o que vocês 

fazem, vocês informam.  

Paula Cinquetti – Você gosta de cinema?  

Marilene Felinto – Gosto.  
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Paula Cinquetti – E de televisão?  

Marilene Felinto – Não assisto à televisão.  

José Arbex Jr. – Você gosta de que filmes?  

Marilene Felinto – De filmes normais, sou absolutamente desisteressante nessas 

coisas. 

Bárbara Castelo Branco – O que são filmes “normais”?  

Marilene Felinto – Uns filmes aí americanos.  

José Arbex Jr. – Você não criou um paraíso da normalidade que só existe na sua 

cabeça? Não é perigoso estar procurando um negócio que não existe?  

Marilene Felinto – Deve ser. Acho que criei desde menina porque a situação do 

casamento dos meus pais era muito complicada, eles se davam supermal, eram 

muito diferentes um do outro e a gente assistia àquele conflito, muito pesado 

mesmo. Sempre idealizei ter uma família normal que nunca tive, meu pai não era um 

homem normal porque ele sempre queria o impossível. Eu queria ter uma boneca, 

ele não comprava porque comprava livro, ele era um fodido, não tinha nem o que 

comer, ia e comprava uma enciclopédia. Ele queria sair de Recife a qualquer custo, 

achava a cidade provinciana e burra, queria horizontes, melhora de vida.  

Fernando do Valle– Ele está vivo ainda?  

Marilene Felinto – Está. Depois de muitos anos é que fui reconhecer que ele é um 

cara talentoso, grande parte do que sou hoje devo a ele, etc., mas na minha 

formação de infância foi muito difícil conviver com isso, com a falta de amor dele 

pelos filhos, porque ele se dividia entre outras famílias, sempre teve outras 

mulheres, outros filhos, então era muito complicado.  

Paula Cinquetti – Mas influenciou no que você é hoje.  

Marilene Felinto – Influenciou, mas muito mais tarde, porque eu odiava ele, odiava 

os livros dele, eu queria ter o que todas as crianças queriam. Passei a vida inteira 
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odiando ele. Só depois de adulta você consegue enxergar os pais com 

distanciamento, aí você reconhece as qualidades, enquanto não, era pra mim um 

caos.  

Paula Cinquetti - Você acha que o escritor tem uma função social?  

Marilene Felinto – Indiretamente, acaba tendo. A literatura tem uma função social, 

sem dúvida, mas não porque o cara foi lá e pensou "vou escrever esse livro porque 

ele vai ter a seguinte função social" – se ele pensar isso, não vai escrever nada. 

Cada tema é independente dele, isso que é o resultado da grande literatura.  

Carlos Castelo Branco - O Mário de Andrade dizia, não sei se a frase era 

exatamente assim, que existem dois tipos de escritor, um que diz que tem vaidade 

em relação à obra dele e outro que diz que não tem mas está mentindo. Você tem 

vaidade?  

Marilene Felinto - Eu digo que não tenho mas estou mentindo. (risos) No fundo, o 

que estou fazendo aqui é ridículo. Claro que não foi a editora que me obrigou a vir. 

Para mim, é realmente um saco isso aqui, vir aqui e falar, ou ter de responder no 

rádio, como respondi hoje à mulher que me perguntou: "Por que você disse na capa 

do seu livro que virou um pouco homem depois que entrou no jornalismo? Explique 

isso". Como eu vou explicar? É isso o que eu disse, ora, virei um homem, entendeu? 

Quer dizer, pra que eu estava sendo entrevistada ali, por que aceitei aquele 

negócio? Admiro muitíssimo a postura de certos escritores que não dão entrevistas, 

não dão e acabou. Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, e eu, a pata, digo que não dou 

e acabo dando. (risos) É ridículo! Por quê? No fundo, deve ser vaidade. Mas agora 

eu respondo da seguinte maneira: quero me aposentar daqui a dez anos, então vou 

ver se esse livro vende um pouco, fazer uma certa mídia para poder me aposentar, 

sair do jornalismo.  

Sérgio de Souza - Quanto tempo você levou pra escrever esse livro?  

Marilene Felinto - Estou com esse romance há uns sete anos. Escrevo muito 

devagar, até porque foi um processo difícil, protegi muito esse livro dessa coisa do 
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jornal, de toda essa barbárie que é o jornalismo, fiquei sete anos ali com ele, sem 

mostrar para ninguém, ninguém viu, ninguém sabe.  

Fernando do Valle- Para quem você passa primeiro?  

Marilene Felinto - As pessoas que estão mais próximas de mim.  

Fernando do Valle- Você busca a aprovação delas?  

Marilene Felinto - Aprovação eu não busco de ninguém. Está feito, não mudo uma 

linha, mas quero saber, quero ver na cara delas, não precisam nem falar porque já 

sei, é um pouco assim.  

Mylton Severiano - O José Saramago diz que passou numa banca de jornal, estava 

com óculos vencidos e leu uma manchete errado, leu "O Evangelho Segundo Jesus 

Cristo", teve a idéia do livro com esse engano. Existe alguma semelhança desse 

processo com o seu, a coisa maior detona a idéia geral e depois você vai burilar?  

Marilene Felinto - É. Essa imagem de detonar, porque uma coisa detona outra que 

já existia dentro de você, é um tema que tinha a ver comigo, acho que é exatamente 

isso que acontece, tem temas que você carrega como se fossem marcas e que 

alguma coisa, em alguma hora, detona aquilo em você e ou você chora, que é uma 

possível reação a isso, ou vai escrever sobre aquilo. Por exemplo, se me apaixono, 

estou num estado de paixão por um homem, escrevo muito sobre aquilo, escrevo 

muito apaixonada e são as piores coisas que escrevo. (risos)  

Mylton Severiano - Esses piores textos você classificaria como piegas?  

Marilene Felinto - Todo mundo é piegas quando está apaixonado.  

José Arbex Jr. - Qual foi a melhor coisa que você escreveu até agora? Foi aquela 

reportagem com as duas mulheres?  

Marilene Felinto - Jamais diria que é reportagem, jamais. Foram trechos de 

algumas coisas de ficção, pedaços que acho poéticos, fortes, precisos enquanto 

literatura. Pedaços apenas.  
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José Arbex Jr. - Você está achando ruim a entrevista?  

Marilene Felinto - Não. Estou me achando ruim. Acho que vocês estão perdendo 

tempo. Está sendo menos traumático do que eu imaginei: “Ah, não, a revista Caros 

Amigos é muito jornalística, não vou, não tenho nada pra dizer para aquela revista, 

porque é extremamente jornalística”.  

José Arbex Jr. - A maioria aqui não é jornalista. Ele é escritor, estas são moças...  

Bárbara Castelo Branco - Fale um pouco do feminismo, então, das mulheres, das 

moças que apenas são moças. (risos)  

Marilene Felinto - Por isso eu disse que tem de virar homem pra entrar no 

jornalismo.  

Paula Cinquetti - Você está sendo privilegiada, porque são raras as capas da Caros 

Amigos que têm uma mulher.  

Marilene Felinto - Mas isso é em todo jornalismo.  

José Arbex Jr. - Imagina, todas as redações têm maioria de mulher. Escola de 

jornalismo só tem mulher.  

Marilene Felinto - Quando morreu a jornalista Sandra Gomide, escrevi exatamente 

sobre esse tema na minha coluna da Folha, sobre o sexismo no jornalismo, que 

acho uma coisa terrível, por mais mulheres que haja nas redações.  

Bárbara Castelo Branco - Por quê?  

Marilene Felinto - Porque quem manda são os homens. Comparo o jornalismo 

como se eu estivesse numa guerra de fato, essa é a metáfora que aplico ao 

jornalismo. É um mundo anormal, uma barbárie, um enorme poder concentrado ali, 

por outro lado uma enorme covardia, que é a covardia masculina, das armas 

apresentadas pelos homens, e a gravata é a metralhadora. São os homens que 

mandam, que estão nos conselhos editoriais dos grandes jornais, das grandes 

revistas, pode ter uma mulher, mas a postura é masculina.  



 

 

156 

 

Bárbara Castelo Branco - A postura das mulheres?  

Marilene Felinto - As mulheres no jornalismo se neutralizam, não são nem homem 

nem mulher.  

José Arbex Jr. – Vamos imaginar que por algum momento houvesse uma 

equivalência. Você acha que seria um jornalismo diferente do que é?  

Marilene Felinto – Acho. Tem algumas coisas na vida, e o jornalismo está entre 

elas, que prefiro que os homens façam, e queria fazer do jeito que eles fazem. Por 

exemplo: sapato e perfume, prefiro os masculinos. Acho mais bonito, mais 

confortável, adoro sapato masculino. Algumas coisas acho que as mulheres fazem 

melhor. A coragem é feminina, acho os homens covardes na vida. É uma 

característica da masculinidade ser covarde, e dizem que é ser mais racional. 

Racional o caramba! É covardia mesmo, corajosas são as mulheres, se houvesse 

mais mulheres no poder de fato, não ali circulando em volta, o jornalismo seria mais 

corajoso.  

Sérgio de Souza – Acho que em todos os setores, na verdade. Você sente pressão 

na Folha?  

Marilene Felinto – Sou privilegiada na Folha.  

Sérgio de Souza – Mas você não está vendo a injustiça em volta de você?  

Marilene Felinto – Claro que vejo.  

Sérgio de Souza – Na Folha é mais exacerbado esse machismo?  

Marilene Felinto – Não acho, tanto que no Estadão tinha um diretor de redação que 

matou a namorada, e eu não perdôo esse tipo de coisa, isso é machismo em último 

grau, doentio.  

José Arbex Jr. – A Thatcher é um exemplo de coragem, ousadia?  
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Marilene Felinto – Margareth Thatcher? Não estou apontando fulana ou sicrana, 

nem saberia fazer isso. Acho que é um traço feminino a coragem, que os homens 

não têm.  

Mylton Severiano – Vi uma pesquisa mostrando que as forças armadas dos 

Estados Unidos, à medida que foram colocando mais mulheres, foram ficando mais 

brandas. Você não está falando da coragem da violência, está falando da coragem 

da denúncia, talvez.  

Marilene Felinto – É a coragem da honestidade, talvez.  

José Arbex Jr. – Por outro lado, mesmo as antropólogas feministas reconhecem 

que, na época do matriarcado, os rituais religiosos eram infinitamente mais cruéis.  

Marilene Felinto – Acho as mulheres crudelíssimas, terríveis. Não estou dizendo 

que são santinhas, mas a imprensa tem de ser mais cruel com quem deve ser.  

Bárbara Castelo Branco – Exatamente isso é que seria a coragem, não é?  

Marilene Felinto – Exatamente isso. Acho os homens covardes porque só um 

covarde inventa uma arma para matar os outros. E a guerra e a arma são coisas 

produzidas pelo macho.  

José Arbex Jr. – Você já se considerou feminista?  

Marilene Felinto – Nunca. Não precisei ser feminista, já me vi gente como resultado 

desse processo todo de feminismo pelo qual o mundo passou. Já me achava livre, 

independente, não precisava impor minhas coisas para os homens, discutir com 

eles, não me achava inferior a eles, nada disso. Acho que foi importante o que as 

feministas fizeram, só que, de uns dez anos para cá, principalmente, o feminismo 

virou uma obsessão desnecessária, acho que ainda têm algumas coisas a ser feitas, 

as mulheres ganham menos, continuam sendo assassinadas pelos homens, 

algumas coisas devem ser feitas, mas é uma transformação mais de fundo social 

agora do que a questão da diferença entre o homem e a mulher.  
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José Arbex Jr. – Uma última questão: você se vê como mãe de família, casada e 

com filhos?  

Marilene Felinto – Nunca quis ter filhos. Foi uma coisa que me questionei uma certa 

época e que sempre foi uma grande negativa. Não quero ter filho porque filho sente 

dor e nunca admiti a idéia de colocar um filho no mundo para sentir dor. Adoro 

criança, sou apaixonada, me dou superbem com criança. Desde menina, me lembro 

que eu tinha 5 anos de idade, olhei para os meus pais e falei com uma consciência 

tão profunda da decepção que eram aquelas pessoas para mim: “São essas 

pessoas em quem eu vou ter de confiar? Estou fodida, fodeu, prepare-se porque 

você vai ter de se virar”. Aquele exemplo que eu via na minha frente era um 

desastre, eu queria morrer, sofri muito com essa constatação, tão pequena, lembro 

exatamente da cena, por que e como foi. Sofri muito quando era menina, por causa 

da relação dos meus pais, por causa da pobreza, por causa da idealização de 

mundo que nunca acontecia, uma família que eu nunca tinha, o brinquedo que não 

chegava, sempre com muito medo de sofrer mais, de perder minha mãe, de que 

meu pai matasse minha mãe, enfim. E esse pânico me levou a concluir isto: não 

suporto que saia de mim alguém que vai sentir dor, ainda que eu saiba que vai 

gozar, vai ter sexo, vai ter orgasmo, vai ser lindo e maravilhoso, mas é um segundo 

de orgasmo para milhões de horas de dor. Não compensa.  

José Arbex Jr. – Você não acha que pode ter uma relação com os filhos diferente 

daquela que você teve com os seus pais?  

Marilene Felinto – Eu não quis arriscar. Não me sinto capaz, nunca me senti.  

José Arbex Jr. – Mas não é essa a covardia masculina?  

Marilene Felinto – Parir não é a covardia masculina. (risos) Eu posso estar sendo 

covarde, assumo. Mas tenho a outra coragem, que é feminina nata, que você não 

tem. 

Entrevistadores: Bárbara Castelo Branco, Paula Cinquetti, Ferréz, Sérgio Kalili, 

Carlos Castelo Branco, Nicodemus Pessoa, Mylton Severiano, José Arbex Jr., 

Fernando do Valle, Sérgio de Souza. 


