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RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar personagens femininas transgressoras em pleno trânsito nos
contos: A festa (1995) e O namorado (1998) da escritora Helena Parente Cunha. Aponta-se neste estudo o
dado transgressor de personagens femininas posicionadas no âmbito da crítica e resistência ao patriarcalismo,
observando a condição da mulher numa sociedade em permanente processo de ressignificação de suas bases
e/ou abertura de fissuras, tendo em vista uma narradora/autora prenhe de uma postura político-estética. Do
ponto de vista teórico-metodológico, toma-se por base o conceito de deslocamento de gênero de Butler
(2003), bem como ancora-se em pesquisa de Gomes (2011).
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ABSTRACT: This article aims to analyze transgressive female characters in full transit tales: A festa (1995)

and O namorado (1998) by writer Helena Parente Cunha. It is pointed out in this study as the transgressor of

female characters placed in the context of criticism and resistance to patriarchy, noting the condition of

women in society in a permanent process of reframing their bases and / or opening of cracks, in view of a

narrator / author pregnant with a political-aesthetic stance. From the methodological point of view, taking as

basis the concept of shifting gender Butler (2003) and is anchored in research Gomes (2011).
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1 INTRODUÇÃO

Estudos de gênero no texto de autoria feminina têm sido uma tendência nas universidades brasileiras nas

últimas décadas. Há diversas pesquisas que versam sobre a representação literária da mulher tendo como

contraponto uma sociedade patriarcal. Essas pesquisas têm duas linhas, a primeira traz estudos de textos

silenciados pelo passado, daí a pesquisa busca a recuperação, o resgate de vozes femininas apagadas; e uma

segunda que concentra as investigações no texto de escritoras estabelecidas no cânon ou que contam com

relativo prestígio de críticos e pesquisadores acadêmicos, até mesmo algumas aparecem esparsamente na

historiografia literária, nesse sentido reconhece-se uma literatura feminina que potencializa perspectivas

ficcionais/poéticas novas e diferenciadas, pluralizando assim o corpus da crítica literária.

Assim posto, este estudo se enquadra na segunda linha de pesquisa. Considerando que Helena Parente
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Cunha, hoje, é uma escritora reconhecida que possui uma produção literária suficiente para obter uma

fortuna crítica respeitável (LEIRO, 2003) e suas narrativas (contos e romances) reverberam discussões

pertinentes quando se trata da condição feminina e como esta é representada literariamente. Cunha põe em

alvo relevo questões nevrálgicas à mulher, ficcionalizando temáticas importantes vinculadas ao corpo,

sexualidades, relações amorosas, matrimônio, maternidade, desejos, ausências. Sendo costurados tais

assuntos numa dicção muito peculiar, com recursos linguísticos expressivos, numa sintaxe movida pelo

talento de poetisa, dando a sua prosa um caráter estético inovador, colocando-a entre as escritoras de

renome nacional.

Este estudo explora pressupostos teóricos da crítica feminista em consonância direta ao conceito de

deslocamento de gênero de Butler (2003) em que a estudiosa repensa a “identidade definida” das mulheres

face a uma realidade plural, instável na qual exigir sujeitos estáveis é minimamente problemático, uma vez

que impediria conceber o sujeito enquanto processo, em devir permanente. A pensadora acena para a

possibilidade de existência de políticas identitárias sem haver necessariamente constituição de uma

identidade fixa, de um sujeito estável a ser representado para que essa política se legitime. Entende-se,

assim, o gênero na inconstância e contextualidade, não indicando um ser substancial “mas um ponto relativo

de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes” (BUTLER,

2003, p.29).

Acresce nessa discussão a contribuição de Gomes (2011) que mapeia a temática do “deslocamento do espaço

da casa” de protagonistas presentes em produções das principais escritoras brasileiras do século XX

mencionando que a representação da mulher em trânsito, em permanente movimento interno ou externo

resulta do desconforto, da inquietação frente às amarras conservadoras e normas socais sedimentadas na

família patriarcal, uma vez que:

Para essas protagonistas, a busca de um outro lugar traz uma esperança, uma saída

do espaço claustrofóbico da casa. Assim, por ser um deslocamento desejável,

podemos considerá-lo como próprios de espaços heterotópicos (GOMES, 2011,

p.146).

Gomes (2011, p.146) utiliza o conceito foucaultiano de heterotopia como “ ‘espaço de contraposicionamento

real’, que nasce do desejo de fuga, isolamento, oposição aos espaços consagrados às regras e às normas”.

Dessa maneira, o pesquisador analisa tais protagonistas em deslocamento, estudando-as didaticamente em

dois momentos distintos do século passado. O primeiro, situado a partir dos anos 30 tendo personagens

femininas questionadoras do “destino da mulher”, avessas ao matrimônio como única opção do papel social

da mulher; e o segundo momento, recortado a partir dos anos 80, traz de maneira irônica, paródica,

personagens femininas emancipadas, porém insatisfeitas com a jornada de trabalho dupla, divididas e

também oprimidas pelas responsabilidades da profissão e cuidado do marido e filhos.

2 TRANSGRESSÕES EMANCIPATÓRIAS

Neste estudo, o dado transgressor em Helena Parente Cunha se faz via emancipação, esta personificada na

professora universitária/médica do conto O namorado (Vento, ventania, vendaval, 1998), cujo perfil feminino

reverbera autonomia, independência, altivez, indiferença às normas sociais, consciência e serenidade do
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feminino liberado, conforme ilustra o trecho “Atrás da fumaça do cigarro, o sorriso longo dos lábios sutis,

seguros de consciência e das palavras sem mentiras nem desculpas” (CUNHA, 1998, p.47), o que lhe garante

aquilo que o senso comum rotula sob a etiqueta prestigiosa de “mulher bem sucedida” com todas as

implicações semânticas advindas do termo “sucesso”, no caso da personagem em estudo caracterizado pela

condição profissional e socioeconômica elevados. O que lhe dá estofo suficiente para transitar tanto no espaço

privado/doméstico como nos espaços dominados pelo masculino, a exemplo da presença em bares:

[...] O gesto viçoso para o garçom, mais um chope, geladíssimo, por favor. [...] Ela

abre a bolsa, fita a amiga remota da infância e da perdurada ausência em remotas

terras e mostra a foto dos dois, sentados à mesa de uma danceteria (CUNHA, 1998,

p.47).

À propósito, a narrativa enquanto núcleo dramático acontece nesse espaço tipicamente falocêntrico.

Considerando que a personagem não sofre de conflitos que afligem mulheres emancipadas divididas entre a

jornada dupla de trabalho e o peso de zelar pelo parceiro e filhos. Ao contrário, ela opta em não exercer o

papel social da maternidade, desfaz laços matrimoniais e acrescenta ao seu perfil o posicionamento sereno ao

estabelecer uma relação amorosa com um homem duas décadas mais jovem e não revelar insegurança diante

dos preconceitos e juízos do âmbito da convenção, embora sua amiga represente uma espécie de super ego

lançando questionamentos da ordem do interdito com viés moralista:

Como é que depois de dois casamentos desfeitos, você vai se envolver com um

garotão?

[...] Você não se constrange das pessoas pensarem que ele pode ser seu filho?

[...] Não, ninguém diria que ele parecia filho. E se disserem?

O olhar intrépido conhece caminhos e atalhos. A vida era dela e os outros, que

pensassem e tivesse pensado, apesar e mesmo. E os colegas?

Você fez parte da banca examinadora do concurso dele para professor assistente do

seu departamento. (CUNHA, 1998, p.47)

O conto apresenta a ascensão profissional da personagem paralelo ao primeiro casamento malsucedido.

Enquanto ela projeta positivamente sua carreira (pós-graduação, estágio no exterior, congressos,

conferências, programas na TV, professora universitária titular) o parceiro segue em outro diapasão,

resultando numa separação anunciada, já que a ascensão profissional gera discrepâncias no relacionamento.

E seguindo a perspectiva da liberação feminina que oferece às mulheres a liberdade para experimentar a

afetividade no contexto do final do século passado, a professora universitária vive um outro casamento, que

embora o casal tivesse quase uma equivalência socioeconômica redundou no término face a petição de um

filho não vindo:

(...) recepções a ela e ele, inaugurações a ele e a ela, ele na fábrica, nos bancos, em

reuniões com empresários, nas assembleias com os líderes sindicais dos

metalúrgicos, ela nas conferências, nos cursos, nos congressos no Exterior,

programa semanal na TV, o consultório, ele queria um filho, a mãe dele queria um

neto, a irmã dele queria um sobrinho, ela tinha compromissos com os orientandos,

com os pacientes, com o chefe de departamento, com o reitor, com o ministro da
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saúde... (CUNHA, 1998, p.48)

Essa mulher que não nega o lugar da casa, transita nele, porém tem o arbítrio de desfazer os matrimônios

nos moldes não da tradição cristã, mas enquanto pacto amoroso, exerce esse mesmo arbítrio conquistado,

legitimado pelo preenchimento da carreira profissional e consequente independência financeira dar-lhe o

poder, sem remorso, de negar o papel da maternidade, concomitante à manutenção do corpo jovial mediante

benefícios da indústria da beleza, fato esse que alia na personagem em análise de envolver-se com um

homem muito mais jovem que ela:

A foto ainda sobre a mesa do bar, o telefone celular chamando, o deslizante bronze

bem depilado se revelando no descruzar da perna, tudo em rápido arremesso [...] O

espelho avalia, no belo rosto, o substrato dos ganhos sobrepujando as camadas das

perdas. Auge e augúrio, ainda dá tempo. Só precisa remarcar com a esteticista a

aplicação de colágeno para o dia seguinte [...] Ela acelera o carro, liga o celular e

avisa que vai chegar antes das oito... (CUNHA, 1998, p.49)

2 TRANSGRESSÕES DA MULHER VIVIDA

Contrariando a concepção de que na maturidade avançada a mulher não sentiria desejo sexual, o conto A

festa (A casa e as casas, 1995), nos dá a referência de mulher emancipada na velhice. Emancipação essa

sustentada pela possibilidade da inserção universitária, formação que garante-lhe o financeiro, de produzir e

receber bens de consumo, a exemplo da personagem anciã da narrativa em estudo, cujo perfil a situa como

uma mulher culta em plena atividade intelectual - leitora de literatura francesa oitocentista e ficção brasileira

modernista, atenta aos noticiários televisivos e jornal impresso, bem como interlocutora desses jornais

quando participa da sessão de leitores. A personagem faz o deslocamento da casa para o casarão (espaço do

asilo) e depara-se com a rotina letárgica desse recinto:

Todos os dias, os velhos tomam sol no quintal e lavam as mãos com sabão de coco e

se deitam depois do almoço. Solidão nas solidões. Igual e iguais. De dois em dois

dias, os velhos tomam banho morno. Cuidados neutros de zelo sem retorno nem

espera [...] De três em três dias, os velhos comem doce de banana. Monotonia de

alternâncias, na sequência de gestos e na sucessividade dos horários [...] Uma vez

por mês os velhos tomam guaraná. Todas as tardes, eles ficam sentados sobre as

horas muitas da varanda. [...] Todos os dias os velhos perguntam se os filhos

telefonaram. Eles tomam remédio para dormir. (CUNHA, 1995, p.69-70).

Entretanto, nesse movimento o espaço do asilo é ressignificado apesar da condição de afastamento social

inerente a este espaço. A personagem funciona como elemento desestabilizador representando a ruptura da

regularidade massificante que predomina no espaço físico do asilo e na atmosfera alimentada pela inércia,

sendo uma espécie de dínamo, altera os hábitos dos companheiros inserindo a música na rotina,

implementando o jardim, incentivando o banho diário e sobretudo, transmite a ideia de exercício de escolhas,

mesmo no âmbito do prosaico como escolher o prazer da sobremesa, definir horários para assistir televisão,

bem como decidir o que quer ver na TV. Apontando assim, enquanto força de influência na contracorrente

daquilo que o senso comum costuma atribuir ao idoso como desprovido de voluntariedade.
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Outra face dessa personagem em pleno trânsito se contrapõe a ideia de decrepitude, de degenerescência, de

senilidade passiva evidencia-se na desconstrução mistificadora que se associa ao idoso, e especialmente à

mulher como um repositório de “assexulidade”. Ao contrário:

Todos os dias, o velhinho do boné se senta perto da velhinha-do-laço-de-fita

cor-de-rosa. As cores mútuas na hora acertada. Ele fala do filho morto. Ela não fala

da filha viva. Ela canta uma canção antiga e compra um disco de músicas novas. As

rugas da mão do velhinho conhecem as rugas do rosto da velhinha. Novo brilho de

cor instaurada, no sorriso macio. Encontro de reconhecidos caminhos de desejos

podidos ou que não puderam chegar a serem sidos. (CUNHA, 1995, p.71)

Com aparelho de som a tiracolo, símbolo metonímico de uma perspectiva de vida mais vivificante, expressão

de uma predisposição ao espiritual ativo, a personagem destoa também pelo “laço de fita” preso aos cabelos

brancos. Novamente, a personagem se contraposiciona ao real pelo viés da oposição às normas mostrando

que a vaidade, o enfeitar-se é supraetário, inclusive, tal acessório ao cabelo é um componente de sedução

conforme percebe-se no idílio que ela mantém com outro idoso. Assim também, a personagem reconfigura a

velhice, conforme se atesta pela afirmação “O nascimento é agora, porque a gente nasce todos os dias”

(CUNHA, 1995, p.74).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corpus em estudo aponta para o lugar político, fabulado esteticamente de uma das escritoras brasileiras

que se posiciona num movimento de contestação e resistência ao patriarcado. Isso está patente nas duas

narrativas analisadas. Há uma interlocução interna nessa ficção curta parentiana que corrobora para

questionamentos da mulher “em relação à representação e a organização da sociedade construída pela voz

masculina e que estabelecem lugares e papéis sociais assimétricos a serem desempenhados por entre

homens e mulheres” (LEIRO, 2013, p.1).

Neste estudo tem-se um conjunto de representações do feminino pautado em construções identitárias

fundadas na transgressão. O dado transgressor se materializa nas protagonistas situadas no contexto da

mulher emancipada que ressignificam seus papeis mediante enfrentamento da ordem do Pai; as mesmas

assumem a direção autônoma de suas vidas, mesmo frente aos interditos, sanções punitivas, convenções

sociais, traçando para si novos papeis ancorados pela carreira profissional, bem como trazem uma consciência

identitária capaz de mantê-las no âmbito do “corpo liberado” (XAVIER, 2007), negando sem remorso o direito

de escolher a maternidade, de configurar casamentos sob novos parâmetros (e mesmo desfazê-los), de

chegarem na idade avançada desconstruindo o mito da “assexulidade” vinculada à velhice.
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