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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo estudar as relações afetivas entre os personagens que compõem a teia da
trama narrativa no romance As Parceiras de Lya Luft. Estas relações exprimem as circunstâncias sociais, econômicas
e psicológicas que os tipificam. O estudo procura situar essa obra no conjunto da produção do romance
contemporâneo que exprime os conflitos entre o universo feminino e o masculino em obras literárias que, por
caracterizarem a ascendência do homem sobre a mulher, utilizam um repertório simbólico de representações que
denunciam relações afetivas de dominação e submissão. A análise fundamenta-se em proposições teóricas voltadas
para os aspectos estéticos da linguagem utilizada na produção de autoria feminina. O artigo conclui que a obra de Lya
Luft consiste na construção de um romance como representação da violência simbólica da sociedade patriarcal.

Palavras-chave: Violência Simbólica; Romance; Dominação; Submissão; Linguagem; Lya Luft.

Abstract

This presente work has the goal to study the afective relationships betewen the personagens that make up the
narrative woof of As Parceiras by Lya Luft. This relationships express the social, economic and psycological conditons
that typify them. The study seek to situate this work as a whole of the production of the contemporean romance that
exprime the universal conflicts between femine and male in the literture that use a simbolic repertorio to report the
dominations relationships. The analisy is based onthe aesthetic features of the language used in the female literture
production. As conclusion, the article demonstrates that Lya Luft work consist in the construction of the romance like
the representation of simbolic violence of the patriarcal society.

Key-words: Symbolic violence, romance, domination, submission, language, Lya Luft.

Introdução

Lya Luft nasceu no dia 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Formada em letras
anglo-germânicas e com mestrado em Literatura Brasileira e em Linguística. Foi professora titular de linguística de
1970 a 1980. Atualmente dedica-se unicamente à tradução e à escrita literária. Desde 2014, assina a coluna “Ponto de
Vista”, da revista Veja.

O universo ficcional das narrativas de Lya Luft faz uma reflexão sobre o cotidiano da mulher, as relações familiares,
seus papeis e suas posturas na sociedade. A escritora questiona os valores ideológicos de uma época e as normas
sociais a partir dos elementos essenciais que constitui uma determinada narrativa. No enredo de suas narrativas,
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existe um tempo linearidade, psicológico entre começo, meio e fim, resultando em uma linguagem de fácil
entendimento.

O interesse em escrever sobre Lya Lutf deve-se ao fato de sua obra apresentar uma narrativa questionadora e
reflexiva na qual se faz presente os fatos do cotidiano.

O objeto de estudo do presente trabalho é o que Luft (2014) denomina visão feminina da literatura. O romance As
Parceiras dessa autora é sobre as mulheres sem que isso signifique uma literatura que é apenas feminista no sentido
da denúncia das formas de ação do machismo contemporâneo. Trata-se de uma visão ampla e profunda sobre uma
família marcada pela loucura, pela morte e por um mundo decadente em torno dos qual o texto literário se desenvolve
como agregação de uma narrativa que por meio da violência simbólica revela a natureza das relações afetivas entre o
homem e a mulher ditadas pela ordem econômica e social da sociedade brasileira.

Lya Luft nasceu no dia 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Formada em letras
anglo-germânicas e com mestrado em Literatura Brasileira e em Linguística. Foi professora titular de linguística de
1970 a 1980. Atualmente dedica-se unicamente à tradução e à escrita literária. Desde 2014, assina a coluna “Ponto de
Vista”, da revista Veja.

A formação da literatura feminina no Brasil

Desde sua origem, a literatura feminina no Brasil esteve ligada a um feminismo incipiente. No início do século XIX,
conforme esclarece Duarte (2003) as mulheres que se destacaram profissionalmente como escritoras foram feministas
no sentido de que o anseio de sair do fechamento doméstico demonstra que possuíam uma cabeça pensante e que o
desejo de subversão era a fonte motivadora de sua escrita. O nome de Nísia Floresta Augusta Brasileira foi o primeiro
a se destacar, cujo pioneirismo rompeu com os limites do espaço privado e a levou a publicar textos em periódicos de
grande circulação. Em 1832, lançou a obra Direitos das mulheres e injustiça dos homens, elaborada como uma
tradução livre de A Vindication of the rights of woman de Mary Wollstonecraft (1759-1797), autora inglesa considerada
como o principal nome em defesa dos direitos femininos no século XVIII.

[...] o livro publicado por Nísia Floresta provocou a reflexão sobre o status social das
mulheres, já que defendia a participação feminina em postos de comando. Em uma
sociedade patriarcal, escravocrata e recém-saída da condição de colônia, Nísia Floresta foi
mulher incomum, atuante e de certa forma ‘desajustada’ se forem levadas em conta as
expectativas que a sociedade brasileira tinha em relação às mulheres do seu tempo, afinal,
a valorização intelectual do gênero feminino inexistia. (CAMPOI, 2011, p. 4)

No final do XIX, no meio jornalístico, com extraordinária ênfase vêm questionar a construção ideológica do gênero
feminino destaca-se o nome de Josefina Álvares de Azevedo, que realizou um intenso trabalho de militância, sendo
notáveis seus textos de denúncia da opressão masculina e sua participação nos protestos voltados para exigir
mudanças radicais na sociedade. “Em sua empreitada, Josefina conquistou tanto adeptas para suas causas quanto
rancorosos inimigos, que a perseguiram implacavelmente através da imprensa” (Duarte, 2003, p. 157). Em 1878,
conseguiu remover obstáculos antes tidos como insuperáveis no mundo do teatro profissional para encenar sua peça
O voto feminino, no Teatro Recreio Dramático do Rio de Janeiro, cujo texto posteriormente transformado em livro faz
dela uma das primeiras a publicar uma obra especificamente literária sobre temas cativos do olhar feminista. De 1888
a 1897 dirigiu o jornal A família, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, cujo tom assumidamente
combativo questionava a tutela masculina e dava origem a momentos decisivos da história brasileira quanto à luta
pelo direito das mulheres ao divórcio, ao ingresso no ensino superior, ao trabalho remunerado e ao voto.

Em 1922, no importante ano da Semana de Arte Moderna, Ercília Nogueira Cobra publicou seu primeiro livro,
Virgindade inútil – novela de uma revoltada, cujo tema voltado para a exploração sexual e trabalhista da mulher
mobilizou debates intensos associados a críticas polêmicas no mundo literário. Posteriormente, a autora publica
Virgindade anti-higiênica – Preconceitos e convenções hipócritas (1924) e Virgindade inútil e anti-higiênica – novela
libelística contra a sensualidade egoísta dos homens (1931). Detida várias vezes pelo Estado Novo, Ercília chegou a
ser presa por suas ideias. Seus textos são plenos de significados sobre a análise da condição da mulher na sociedade
machista de sua época:
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Educa-se a musculatura masculina, fundam-se centenas de clubes esportivos para os
homens, mas, se a mulher sai a campo para tomar parte em qualquer jogo, lá vêm os
moralistas de chinó, sensualistas, que não podem ver uma perna de mulher sem ficarem
excitados, lá vêm eles, os tartufos a berrar em nome da moral. (COBRA, 1924, p. 8)

Entre tantos outros olhares femininos presentes no universo das letras que surgiu na primeira metade do Século XX
destaca-se a obra de Rachel de Queiroz, considerada um dos mais importantes nomes da literatura brasileira de todos
os tempos. Vanguardista de sua época penetrou com profundidade no mundo das letras, na redação dos jornais e na
célula partidária, que eram espaços predominantemente masculinos. “Rachel conseguiu enfrentar o cânone literário,
nele fazendo ecoar um tom social e feminino em suas representações sobre a nação” (BRITTO, 2007, p. 69). Sua
extensa obra é composta por mais de 20 romances, que resistem e enfrentam as disposições canônicas ditadas pela
dominação masculina no campo da literatura. Seu livro de estreia foi publicado em 1930, o romance O quinze, drama
passado no nordeste brasileiro cujos protagonistas vivem o flagelo de uma grande seca e sofrem profundamente os
conflitos da antiguíssima exploração de classe presente na estrutura social. O impacto desse livro nos meios literários
fez com que surgissem dúvidas sobre a autenticidade de sua autoria, conforme declarou posteriormente o escritor
Graciliano Ramos sobre o fato de ter sido escrito por uma mulher. A obra de Rachel abriu espaço para o surgimento
de uma nova categoria profissional no Brasil, a de mulher escritora, cujo olhar feminino atualizou com profundidade as
narrativas sobre a nação.

Primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, Rachel notabilizou-se pela sua luta para o
reconhecimento da qualidade do trabalho literário feminino. Seus romances possuem um fundo nitidamente político e
compõem um vasto inventário das grandes ideias que se passaram no cenário intelectual brasileiro durante sua longa
vida, mantendo leitores atentos que se renovam constantemente.

O intenso clamor contra a discriminação sexual e pela igualdade de direitos da mulher que se instala no Brasil a partir
dos anos da década de 1970 conduz a uma intensa produção literária, que voltada para temas feministas de aporte
político como forma de combate à ditadura militar tem nos livros escritos por Rose Marie Muraro, um exemplo
inquestionável de coerência teórica quanto à abordagem sobre questões associadas à censura, à redemocratização
do país, ao aborto, ao planejamento familiar, ao preconceito racial e à experiência feminina diferenciada entre as
camadas sociais no que diz respeito ao corpo e ao prazer.

Nélida Piñon, que em 1973 iniciou uma presença marcante como escritora na literatura brasileira com o lançamento
de Sala de armas, coletânea de contos sobre encontros e desencontro amorosos, participou posteriormente da
redação do Manifesto dos 1000 contra a censura e a favor da democracia no Brasil. Nélida tornou-se a primeira
mulher a tomar posse como presidente da Academia Brasileira de Letras e mais recentemente declarou-se feminista.
“A crítica literária feminista, bem como o feminismo entendido como pensamento social e político da diferença, surge
nesse contexto com o intuito de desestabilizar a legitimidade da representação, ideológica e tradicional, da mulher na
literatura canônica” (ZOLIN, 2012, p. 160).

As meninas, de Lygia Fagundes Telles também remontam a 1973 e A hora da estrela de Clarice Lispector a 1977,
autoras em cuja extensa produção romanesca não se furtam de descrever as sutilezas da violência simbólica presente
na agressividade da violação sexual e em determinados momentos a brutalidade do assassinato da mulher em nome
do amor entorpecido pelos ciúmes (GOMES, 2014).

. Na década de 1980, grupos feministas sobrepujam as divergências partidárias e aliam-se às vinte e seis deputadas
federais constituintes para formar o “lobby do batom”, cuja meta era pressionar o sistema político para que a
Constituição Federal contemplasse a desejada igualdade entre homens e mulheres perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza. Em 1982, Hilda Hilst publica o romance A obscena Senhora D, um texto conciso sobre a vida de
uma mulher de sessenta anos, que transtornada pela morte do amante devotado recusa-se à existência normal, ao
bom senso e ao sexo para viver num vão de escada em uma busca delirante e vã sobre o sentido das coisas. Hilda
conferiu um tratamento crítico inusitado ao problema do prestígio feminino no mundo das letras, o que pode ser
observado nas crônicas representativas da intensa produção jornalística a que se dedicou:

E aqui, no meu país, eu sou tratada, depois de quarenta anos de trabalho, exatamente
como era tratada aos olhos dos ‘hipócritas’ quando eu tinha vinte anos: uma puta. Sim,
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porque eu era tão autêntica, tão livre, tão inteligente, tão bela e tão apaixonante! AHHHH!
Que ódio que toma conta das gentes quando o talento é muito acima da média! E como se
agrava contra nós esse ódio quando se é mulher! E quando se fica uma velha mulher, aí
somos simplesmente velhas loucas, putas velhas, poetisas sacanas, asquerosas enfim!
(HILST Apud DESTRI, 2014, p. 79

Ao longo década dos anos de 1980, as bandeiras feministas passaram a fazer parte rotineira da produção literária das
grandes romancistas brasileiras. Assimilada à vida cotidiana da sociedade, o processo de emancipação da mulher por
meio da revolução sexual fornecia argumentos fortes e contundentes para narrativas romanescas que promoveram
definitivamente nossas melhores autoras ao pedestal da imortalidade. Mas a partir dos anos 1990, o olhar feminino
depara-se com as tendências produzidas por uma globalização violenta que o leva a descobrir as agudezas estéticas
de uma literatura centrada nas teorias acadêmicas pós-estruturalistas sobre a linguagem, que passam a influenciar de
forma sutil e profunda as escritoras brasileiras.

A narrativa de gênero na produção do romance

Grande parte dos estudos literários contemporâneos, em particular os de inspiração barthesiana contemplam a
perspectiva de que a linguagem não é um referencial para a análise do romance, que este também não pode ser
realista e que a cumplicidade do signo com o referente expulsa a significação, de forma a haver como fundamento
estético e estilístico do texto romanesco uma passagem direta e imediata do significante a que a narrativa refere
(BARTHES, 2000).

O efeito real, a ilusão referencial, seria uma alucinação. Barthes nos solicita a pensar que é
isso que deveria acontecer com o leitor do romance realista, se esse romance fosse
autenticamente realista, que é essa inautenticidade que os detalhes insignificantes
camuflariam. Avaliadas segundo essa exigência, nenhuma linguagem é referencial,
nenhuma literatura é mimética, a menos que Barthes queira dar como modelos de leitor
Dom Quixote e Madame Bovary, vítimas do poder alucinatório da literatura. [...] a ideia de
uma verdadeira alucinação choca-se com o sentido que todo espírito bem formado atribui à
ficção e à imitação. (COMPAGNON, 2003, p. 119).

A proposta barthesiana de interpretação do romance possui como princípio a ideia de que toda teoria fundamentada
no tipo de linguagem em que a narrativa do gênero é construída é inútil, prevalescendo o fato de que o signo em
conluio com o significante expulsa a significação, o que torna o realismo romanesco impossível. No entanto, torna-se
necessário também considerar que ao se exprimir com originalidade o escritor desempenha um papel social, como o
fizeram Josefina Álvares, Rachel de Queiroz e as outras tantas romancistas brasileiras aqui citadas, de forma que ao
ocuparem uma posição relativa ao seu grupo social elas corresponderam a certas expectativas dos seus leitores.
Dessa forma, “[...] a matéria e a forma da sua obra dependerão em parte da tensão entre as veleidades profundas e a
consonância ao meio, caracterizando um diálogo mais ou menos vivo entre criador e público” (CANDIDO, 1976, p. 74).
Pois então, a leitura da obra romanesca realizada por Antônio Cândido admite ao contrário do que preconiza Roland
Barthes um realismo possível, que considera serem a matéria e a forma da narrativa capazes de estabelecer nos
leitores representações em que a cumplicidade do signo com o referente impõe determinadas significações, ao invés
de expulsa-las completamente do campo referencial.

Dessa forma, no campo dos estudos literários contemporâneos ocorrem duas vertentes importantes de pensamento,
que se contrapõem uma à outra no que diz respeito aos aspectos analíticos da obra romanesca. A primeira, de
fundamentação semiológica entende não ser possível propor uma estética do romance devido à ausência do signo
como mediador entre o referente e o significado. A outra, de inspiração sociológica propõe que se deva buscar no
interior da linguagem utilizada pelo romance formas miméticas de composição baseadas na representação que o leitor
estabelece com o autor quando esse narra os contextos sociais da realidade em que vive. O jogo teórico dessa
contraposição é a suposição de que ao contrário do que têm preconizado os estudos literários clássicos, a
interpretação da obra romanesca como passível de um realismo cuja natureza ultrapassa o campo da ficção está
presente no olhar autoral contemporâneo. Enquanto Cervantes e Flaubert fixaram-se respectivamente nos Séculos
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XVI e XIX em narrativas cuja ficcionalidade coloca o romance como expressão estética que impõe aos olhos das
atuais teorias sobre o signo certas rupturas entre o significante e o significado da linguagem, a análise do ponto de
vista da sociologia do tipo bourdieusiana permite verificar que no caso da literatura feminina contemporânea, onde os
conflitos de gênero são determinantes para explicação do funcionamento da sociedade ocorrem realismos não
ficcionais que determinam fundamentalmente a relação do leitor com a obra. Sartre procura explicar na excelente
biografia que produziu sobre Gustave Flaubert a gênese da dissociação entre o sigficante e o significado das palavras
desde a infância do romancista, que está presente em toda a extensão da sua obra adulta.

[...] a ingenuidade é apenas uma relação com a palavra, pois é pela palavra que essas
mentiras [ficcionais] são comunicadas. Ou melhor, já que elas não correspondem a
nenhuma realidade, será preciso ver nelas apenas lexemas: o infortúnio do pequeno
Gustave é que alguma coisa dentro dele o impede de apreender as palavras como simples
signos. Claro, mesmo em uma criança ‘normal’ é preciso um longo aprendizado para
distinguir o peso material do vocábulo, suas aderências, a intimidadora pressão que ele
exerce sobre o ‘locutado’, ou seja, para distinguir o poder mágico do puro valor significante.
Mas a ingenuidade de Gustave, visto que ela persiste, demonstra que ele não pode realizar
esse trabalho até o fim: ele sem dúvida aprende a decodificar a mensagem, mas não a
contestar seu conteúdo. (SARTRE, 2013, p. 18-19).

A perspectiva clássica de interpretação do significado na produção do romance proposta por Roland Barthes
considera a inexistência de uma ligação realística entre as palavras e as coisas que elas representam, tal seja entre o
significante e o significado, o que dá origem a uma estética irreconhecível, ausente, invisível e indeterminada. Já a
interpretação da era pós-moderna com base nos pressupostos epistemológicos da sociologia bourdieusiana permite
que uma estética transcendente se revele no interior da linguagem em que a narrativa romanesnca é produzida, de
forma que sua estrutura semiológica se abre para o sistema de representação realistica de uma trama que não mais é
ficcional. Assim, o romance contemporâneo é elaborado por meio de um tipo de escritura em que o realismo narrativo
se faz presente como pressuposto da estética literária, o que pode ser verificado nas obras das autoras feministas
modernas e respaldado teoricamente pela leitura dos filósofos pós-estruturalistas da linguagem, como Lyotard (1986),
Deleuze (1974), Foucault (1992) e Derrida (2006).

A importância de Lya Luft na literatura feminina brasileira

Devido sua gênese fortemente ligada a narrativas construídas em torno da opressão de gênero, que mesmo depois
dos efeitos da revolução sexual iniciada na segunda metade do Século XX persiste na contemporaneidade, a
produção da literatura pela mulher no Brasil tem sido sistematicamente analisada do ponto de vista da teoria
sociológica de Pierre Bourdieu, que entende a dominação masculina como forma fundamental de explicação da
estrutura social. Assim é que, por exemplo, ao propor a análise do itinerário de Rachel de Queiroz como forma de
decifrar o enigma da literatura feminina no Brasil, Britto (2007) afirma que ao ser ela a única escritora aceita como
representante do movimento modernista e ao propor, com sucesso, uma vida pessoal e profissional independente e
livre, logrou dedicar-se completamente ao ofício de escrever e dessa forma romper com o canône da dominação
masculina em seu campo profissional.

O autor citado afirma também que devemos considerar a singularidade da produção literária como “um campo de
forças que age sobre aqueles que estão em seu interior de uma forma diferenciada e de acordo com a posição
ocupada pelo escritor, provocando ocorrências que tendem à conservação ou transformação” (BRITTO, 2007, p. 72).
No caso de Rachel de Queiroz, sua obra enfrentou muita resistência por parte da crítica especializada como reflexo de
seu posicionamento pessoal e político ante as questões de seu tempo. Com isso, sua capacidade de criação foi além
da atividade própria de escrever, que a faz tornar-se conhecida e reconhecida:

[...] pressupõe-se que compreender a obra de arte seria compreender a visão do mundo
própria ao grupo social a partir da qual o artista intenciona produzir sua obra e que,
comanditário ou destinatário, causa ou fim, ou os dois ao mesmo tempo, ter-se-ia de
alguma maneira exprimido através do artista, capaz de explicitar à sua revelia verdades e
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valores dos quais o grupo expresso não é necessariamente consciente (BOURDIEU, Apud
BRITTO, 2007, p. 71)

A interpretação bourdieusiana da obra “ O quinze” de Queiroz mostra que os valores e verdades de sua narrativa
levam seus leitores a decifrarem os mesmos sentidos da dominação masculina que a fez ser reprimida e contestada
como escritora, dos quais pela sagaz qualidade da sua arte ela superou. A mimese como forma imitativa da vida pela
arte talvez seja o conceito mais apropriado para interpretar a catarse que a literatura consegue produzir na sociedade,
de forma que as mulheres escritoras brasileiras tem desde o início se voltado para os temas da sua própria condição
de combate aos valores masculinos machistas para revelar sua personalidade e exprimir suas verdades. A condição
de narradoras dos dramas decorrentes da opressão masculina que as subjuga, ao mesmo tempo que lhes deu a
condição de se libertarem as fez criarem uma estética que se tornou característica do romance produzido pelas
melhores escritoras brasileiras, cujo sentido enquanto linguagem de gênero pode ser interpretado pelo aporte da
teoria bakhtiniana:

O romance é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes
de línguas e de vozes individuais. A estratificação interna de uma língua nacional única em
dialetos sociais, maneirismos de grupos, jargões profissionais, linguagens de gêneros, fala
de gerações, das idades das tendências, das autoridades, dos círculos e das modas
passageiras, das linguagens de certos dias e mesmo de certas horas (cada dia tem sua
palavra de ordem, seus acentos e seus vocabulários), enfim, toda estratificação interna de
cada língua em cada momento dado de sua existência histórica constitui uma premissa
indispensável do gênero romanesco. (BAKHTIN, 2010, p. 74)

Dessa forma, pode-se olhar a obra romanesca de Lya Luft, em especial o livro As parceiras, como uma decifração dos
sentidos da violência simbólica presentes na estética narrativa da trama por meio da qual as personagens femininas
se revelam, se movimentam e se submetem ou se libertam da opressão masculina, cujo fim seria dominar seus corpos
e cérebros.

Considere-se, por exemplo, a personagem Catarina do romance de Lya Luft. Ela é a avó de Anelise, que à beira do
caos é a narradora da trama e busca no passado as razões para seu infortúnio. Anelise encontra coragem para
enfrentar os fantasmas que conduziram a avó Catarina a se casar aos 14 anos com um homem rude, que a levou ao
isolamento físico e mental no sótão do casarão da família onde morava.

E Catarina sucumbiu a um fundo terror do sexo e da vida. Não os medrosos pruridos de
muitas noivinhas do seu tempo, mas uma agoniada compulsão de fugir. Como as poucas e
tímidas queixas nas cartas a mãe distante não tivessem resultado, ela se refugiou onde
pôde: um mundo branco e limpo que inventava e onde se perdia cada vez mais. Assumiu o
ar distraído que caracterizaria outras mulheres da família depois dela, e tantas vezes
reconheci no rosto de minha mãe. (LUFT, 2014, p. 13-14)

Um dos direcionamentos norteadores do problema estudado está voltado para a evolução do romance brasileiro que
exprime pontos de vista femininos, onde podem ser verificados elementos estilísticos e narrativos comuns típicos do
contexto de dominação do homem sobre a mulher, que estão presentes na sociedade contemporânea e
correspondem às formas inconscientes de representação do comportamento fálico-narcisista como violência
simbólica. A dominação masculina, conforme explica Bourdieu (2010) significa a apropriação das categorias do
entendimento sobre o mundo social segundo a ideia de que o homem é superior à mulher. Assim, o problema aqui
colocado pauta-se pelo desvelamento das formas narrativas por meio das quais a produção literária feita no Brasil que
entende a sociedade de um ponto de vista feminino expõe as categorias de significação da violência simbólica
masculina como solução estilística para descrever as relações afetivas personificadas na trama romanesca.

De uma forma geral, o trabalho de Lya Luft consiste na construção do romance enquanto objeto que simboliza por
meio de seus personagens uma estrutura de representação do corpo baseada na definição diferencial de seus usos
legítimos, sobretudo os sexuais, em que o homem tende a excluir do universo do pensável e do factível tudo o que ele
entende pertencer a outro gênero.

O estudo comparativo da obra de Lya Luft com as demais romancistas nacionais que voltaram seu olhar para a
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identidade feminina marcada pela opressão do homem sob a forma de múltiplos enredos, aponta para o ápice estético
da trama romanesca tecida por meio do estabelecimento de relações afetivas de submissão ou abuso, dilaceramento
da sexualidade, ciúmes, violência física e simbólica, crimes, etc. O método da literatura comparada enquanto processo
metodológico constitui assim o âmago da ideia de decifrar o código estético presente na obra de Lya Luft.

A problematização dos limites disciplinares que a literatura comparada passa a enfrentar,
acirrada pela disseminação e fragmentação do saber na pós-modernidade, pauta-se pela
desconstrução do parâmetro de referência que a institucionalizou como disciplina: a
centralidade das literaturas metropolitanas e a escala hierárquica que introduzem na
relação comparatista. (PONTES JR., 2012, p.26)

A leitura e análise do olhar feminino das romancistas brasileiras em geral, e de Lya Luft em particular, estabelecem a
diferenciação entre a interpretação clássica sobre a produção do romance e a visão baseada na perspectiva da
sociologia da violência simbólica e da dominação masculina de Pierre Bourdieu, sustentada pela leitura dos filósofos
da linguagem contemporâneos.

No aporte metodológico proposto por Medviédev (2012), o autor apresenta a poética sociológica como forma de
analisar o sentido político da ideologia presente na obra literária. Primeiramente, preconiza o autor, faz-se uma revisão
histórica do objeto estudado, que no presente caso significa abordar os romances produzidos pelas mulheres ao longo
das diversas ondas em que o olhar feminino se expressou por meio da literatura no Brasil, desencadeando em Lya
Luft e seu livro As parceiras. Assim é que, a leitura das romancistas cujas narrativas são construídas em torno de
questões sobre a opressão da mulher pelo homem a partir do final do Século XIX, comparadas a Lya Luft constitui um
momento único para a compreensão da literatura feminina no Brasil. O romance As parceiras, por sua vez, consagra
os pressupostos sociológicos, estéticos e linguísticos do acervo bibliográfico constituído pelas obras das autoras
feministas brasileiras, realizando os sentidos da interpretação da obra literária propostos por Bakhtin (2010) e a
definição da dominação masculina desenvolvida por Bourdieu (1998).

Considerações finais

Finalmente, para o enfoque do problema da interpretação histórica e social da produção romanesca feminina no Brasil
podem ser considerados novamente os princípios da literatura comparada.

A diferenciação dos estudos literários em relação a outros domínios de saber que também
se voltaram para o mesmo objeto foi defendida por críticos que procuraram demonstrar
maior ou menor alcance das vertentes disciplinares nos estudos de obras, em confronto
com concepções textuais de bases linguísticas, formalistas e semiológicas. Através
dessas, o aspecto de representação da arte foi balizado pelo enfoque de particularidades
da “obra do imaginário” de que se constitui um texto, diferenciando o discurso literário de
outros saberes. Consequentemente, seria possível ao pesquisador postular o caráter
estético capaz de aglutinar interesses mais abstratos de leitores e espectadores sobre a
representação em questão como arte, chegando-se mais próximo ao campo da filosofia.
(PONTES JR., 2012, p. 22)

Assim, diante da problemática de interpretação histórica dos sentidos estéticos da obra romanesca de produção
feminina no Brasil representada por Lya Luft, pode-se tomar como base a comparação da perspectiva filosófica sobre
a linguagem com a literatura, da forma como foi expressa pelos filósofos pós-estruturalistas da envergadura de Michel
Foucault, Jacques Derrida e outros citados. A contribuição da Semiologia e da Semiótica é necessária para relacionar
a leitura de base sociológica e histórica com a interpretação pós-estruturalista daqueles filósofos. O texto por meio do
qual melhor se pode fazer essa comparação é a Semiótica de Peirce (1995).

O romance As Parceiras de Lya Luft representa com fidelidade a síntese da produção do romance feminino
contemporâneo no Brasil, compatibilizando os pontos de vista das preocupações teóricas aqui assumidas, bem como
as posições políticas, a construção estética das narrativas, a criação dos personagens e a amarração da trama
romanesca. Desse modo, seus personagens vivem uma trama de conflitos representação do estado de submissão e

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/escrita_de_lya_luft_entre_leituras_posmodernas_e_a_violencia_simb.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



violência física e simbólica causada pelo gênero masculino.
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