
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

FACULDADE DE LETRAS (FL) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA (PPGLL) 

 

 

 

 

 

EDUARDA CRISTINA LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mulher e os laços de família em Arquitetura do arco-íris, de 

Cíntia Moscovich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOIÂNIA 

2021 



09/09/2021 16:38 SEI/UFG - 2329169 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA) 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE 

TESES 
 

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 
(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), 
regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo 
com a Lei 9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 
impressão e/ou download, a titulo de divulgação da produção cientifica brasileira, a partir desta data. 

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de responsabilidade 
exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) orientador(a) firmam o compromisso 
de que o trabalho não contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de 
terceiros. 

1. Identificação do material bibliográfico 

[ x ] Dissertação       [ ] Tese 
 
 

2. Nome completo do autor 

Eduarda Cristina Lima 
 
 

3. Título do trabalho 

A mulher e os laços de família em Arquitetura do arco-íris, de Cíntia Moscovich 
 
 

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido pelo orientador) 

Concorda com a liberação total do documento [ x ] SIM [ ] NÃO¹ 

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. Após esse período, 
a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante: 
a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a); 
b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo da tese ou dissertação. 
O documento não será disponibilizado durante o período de embargo. 
Casos de embargo: 
- Solicitação de registro de patente; 
- Submissão de artigo em revista cientifica; 
- Publicação como capítulo de livro; 
- Publicação da dissertação/tese em livro. 

Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo autor. 

Documento assinado eletronicamente por Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel, Professora do 
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2520786&infra_sistema=1… 1/2 



09/09/2021 16:38 SEI/UFG - 2329169 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA) 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDA CRISTINA LIMA, Discente, em 09/09/2021, às 
12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 
8 de outubro de 2015. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2329169 e 
o código CRC 926A518C. 

 

 

Referência: Processo nº 23070.036538/2021-67 SEI nº 2329169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2520786&infra_sistema=1… 2/2 



 

2 
 

 

 
 

EDUARDA CRISTINA LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mulher e os laços de família em Arquitetura do arco-íris, de 

Cíntia Moscovich 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 

Graduação em Letras e Linguística da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Goiás como requisito para obtenção do título de 

mestre     em     Letras      e      Linguística. 

Área de Concentração: Estudos Literários. 

L. P. 1: Poéticas da Modernidade e da 

Contemporaneidade. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Larissa Warzocha 

Fernandes Cruvinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOIÂNIA 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do 
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

 
Lima, Eduarda Cristina 

A mulher e os laços de família em Arquitetura do arco-íris, de Cíntia 
Moscovich [manuscrito] / Eduarda Cristina Lima. - 2021. 

C, 100 f. 

 
 

Orientador: Profa. Dra. Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de Letras (FL), Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística, Goiânia, 2021. 

 
 

1. Literatura brasileira. 2. Literatura brasileira contemporânea. 3. 
Cíntia Moscovich. 4. Literatura de autoria feminina. I. Cruvinel, Larissa 
Warzocha Fernandes , orient. II. Título. 

 
 
 
 
 

 
CDU 821.134.3 



 

06/09/2021 SEI/UFG - 2231046 - Ata de Defesa de Dissertação 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
 

Ata nº 24 da sessão de defesa de dissertação de Eduarda Cristina Lima, que confere o título de Mestra em 
Letras e Linguística, na área de concentração em Estudos Literários 

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a partir das quinze horas, via Google 
Meet, realizou-se a sessão pública de exame de defesa de dissertação de mestrado intitulada "A mulher e os 

laços de família em Arquitetura do arco-íris, de Cíntia Moscovich". Os trabalhos foram instalados pela 
orientadora, Profa. Dra. Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel (Presidente/DEL/UFG), com a 
participação dos demais membros da banca examinadora: Profa. Dra. Renata Rocha Ribeiro 

(DEL/UFG), membro titular interno e Profa. Dra. Luciana Borges (UFCAT), membro titular externo. 
Durante a arguição os membros da banca não fizeram sugestão de alteração do título do trabalho. Após a 
arguição da candidata, a banca examinadora se reuniu em sessão secreta, a fim de concluir o julgamento da 
dissertação, tendo sido a candidata aprovada pelos seus membros. Proclamados os resultados pela Profa. 

Dra. Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel, presidente da banca examinadora, foram encerrados os 
trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que é assinada pelos membros da banca examinadora, aos 
quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. 

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Rocha Ribeiro, Professor do Magistério Superior, 
em 04/08/2021, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel, Professora do 
Magistério Superior, em 04/08/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Borges, Professor do Magistério Superior, em 
16/08/2021, às 20:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2231046 e 
o código CRC 27EEFE37. 

 

 

Referência: Processo nº 23070.036538/2021-67 SEI nº 2231046 
 

 

 

 

 
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2413751&infra_sistema=1… 1/1 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para todas as mulheres que vieram antes de mim, que 

lutaram por seu espaço na literatura e na vida e 

conquistaram a consciência de si mesmas. 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 
Agradeço primeiramente a Deus e a Nossa Senhora que me permitiram realizar 

esse sonho e abriram o caminho para que eu percorresse. 

Agradeço ao Programa de Pós Graduação em Letras e Linguística da Universidade 

Federal de Goiás, minha casa desde a graduação, aos professores que me formaram e me 

fizeram entender como a literatura está presente em cada lugar. Aos professores do 

programa pela contribuição para o meu desenvolvimento na investigação científica e 

criticidade literária. 

A minha orientadora professora Dra. Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel que 

me auxiliou desde o começo em meu crescimento e amadurecimento como pesquisadora, 

com sua competência nas orientações e sua paciência e gentileza de sempre. Agradeço 

além do Programa, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) que fomentou minha pesquisa através de bolsa, e me deu suporte para que eu 

pudesse realizá-la. 

Agradeço a minha família que esteve presente em todos os momentos, sendo a 

rede de apoio que jamais me faltou. As minhas avós por seu amor incondicional. A minha 

mãe, Cristina, que com sua força, apoio, carinho e cuidado incansáveis sempre foi 

prestativa em tudo que precisei. Ao meu pai, Suliênio, que sempre acreditou em meu 

potencial e nunca deixou de incentivar meus sonhos e habilidades desde a infância. 

Ao meu irmão, Guilherme, parceiro para todas as situações, que esteve sempre ao 

meu lado, me dando apoio na pesquisa e na vida e sendo a alegria que eu precisava em 

dias difíceis. Ao meu namorado, Geraldo Junior, que me acompanhou em todo o processo 

da pesquisa e que foi acolhimento, amor, apoio e um bom ouvido nesse processo. 

A minha amiga Victória, que desde o primeiro dia da graduação até o fim do 

mestrado esteve ao meu lado compartilhando todas as novas experiências, as dificuldades, 

e as trocas acadêmicas, amadurecendo e crescendo juntas na vida e na literatura. As 

minhas amigas tão importantes nesse processo, Amanda, Carolina e Isabella por todas os 

momentos de descontração, por todas as conversas acadêmicas que foram essenciais para 

meu crescimento como mulher feminista e pesquisadora em desenvolvimento. 



5 
 

A minha amiga e irmã Gabriela, que esteve presente com sua sinceridade e afeto 

genuíno mesmo antes de eu me encontrar na academia, e a minha amiga Débora pela 

paciência em um momento tão delicado quanto o da pesquisa. Aos meus amigos e 

seguidores do Quimera Literária, que me permitiram compartilhar minha rotina 

acadêmica e de leituras e assim ajudar no meu desenvolvimento e ao mesmo tempo em 

meus momentos de descontração. 

Muito obrigada por tudo! 



6 
 

RESUMO 

 
Este estudo investiga como se constroem as relações familiares das protagonistas 

dos contos de Arquitetura do arco-íris (2004), de Cíntia Moscovich. A obra é dividida 

em duas partes, intituladas “Dispersão da luz: Arco-celeste” e “Espectro Solar: O arco- 

de-deus”. Para a realização do trabalho, foram selecionados os contos que dão ênfase ao 

papel que a mulher desempenha nas relações familiares. Assim, da primeira parte da obra 

serão analisados os contos “O telhado e o violinista” e “Cartografia” e da segunda parte 

os contos “O escândalo das estrelas na noite”, “Os laços e os nós, os brancos e os azuis”, 

“O arco-íris à meia noite” e “Bonita como a lua”. De forma geral, os contos da obra 

selecionada têm como foco a constituição familiar das personagens, de modo que a 

complexidade humana é pensada a partir de situações que se desencadeiam no ambiente 

doméstico. Em sua maioria, as narrativas tratam os desejos e anseios das mulheres, seus 

relacionamentos pessoais, a maternidade, a conjugalidade, contrapostos às noções de 

verdade cristalizadas socialmente. Nesse sentido, discussões ligadas à autoria feminina e 

a construções sociais de gênero lançam luzes sobre o lugar da mulher na família. Como 

fundamentação teórica serão convocados os estudos de Lúcia Osana Zolin (2004), 

Constância Lima Duarte (2019), Elaine Showalter (1994) entre outros. 

Palavras-Chave: Cíntia Moscovich; Autoria Feminina; Relações familiares; Crítica 

Literária Feminista. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This study inquires how the family relationships of the protagonists of the short 

stories in Arquitetura do arco-íris (2004), Cíntia Moscovich’s production, are 

constructed. The book is divided into two parts, entitled "Dispersão da luz: Arco-celeste” 

and “Espectro Solar: O arco-de-deus". For the research, the stories that emphasize the 

role women perform in family relationships were selected. Thus, from the first part of the 

book, the short stories "“O telhado e o violinista” e “Cartografia” and, from the second 

part “O escândalo das estrelas na noite”, “Os laços e os nós, os brancos e os azuis”, “O 

arco-íris à meia noite” and “Bonita como a lua”. In general, the short stories of the selected 

book focus on the family constitution of the characters, so that the human complexity is 

thought from situations that take place in the domestic environment. In their majority, the 

narratives deal with women's desires and longings, their personal relationships, 

motherhood, and conjugality, in opposition to socially crystallized notions of truth. In this 

sense, discussions related to women authorship and to social constructions of gender shed 

light on the place of women in the family. As critical-theorical foundation, the studies of 

Lúcia Osana Zolin (2004), Constância Lima Duarte (2019), Elaine Showalter (1994) 

among others will be convened. 

Keywords: Cíntia Moscovich; Women Authorship; Family Relations; Feminist Literary 

Criticism. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho investiga como se constroem as relações que protagonistas mulheres 

estabelecem com os familiares: filhos, marido, mãe, nos contos de Arquitetura do arco- 

íris, de 2004, de Cíntia Moscovich. Os contos enfeixados nessa obra e que serão 

analisados nessa pesquisa apresentam personagens mulheres que refletem sobre seus 

laços afetivos e familiares, o autoconhecimento e o amadurecimento vivenciados nas 

situações expostas. A obra de Moscovich é dividida em duas partes. A primeira recebe o 

título de “Dispersão da luz: arco-celeste” e a segunda “Espectro Solar: o arco-de-deus”. 

Cada parte traz cinco contos, mas para esta pesquisa foram selecionados os que dão mais 

ênfase ao modo como a mulher se relaciona com a família. Os contos que serão analisados 

são: “O telhado e o violinista” e “Cartografia” da primeira parte e “O escândalo das 

estrelas na noite”, “Os laços e os nós, os brancos e os azuis”, “O arco-íris à meia noite” e 

“Bonita como a lua” da segunda parte. 

À vista disso, esta pesquisa tenciona analisar a obra de uma autora brasileira 

contemporânea ainda pouco estudada. Cíntia Moscovich nasceu em 1958, em Porto 

Alegre, é mestre em Teoria Literária pela PUCRS e trabalha como escritora e jornalista. 

Ela dá início às suas publicações em 1996, com seu livro de contos O reino das cebolas, 

indicado ao prêmio Jabuti. Em 2004, publica Arquitetura do arco-íris, livro de contos que 

ganhou os Prêmios Portugal Telecom e Jabuti, de 2005. 

 

 

 

 
(Fonte: http://www.regiaodosvales.com.br/cintia-moscovich-e-a-patrona-da-feira-do-livro-de- 

venancio-aires/) 

 

 
Arquitetura do arco-íris (2004) traz contos que apresentam personagens crianças, 

jovens, mulheres mais maduras, que passam por experiências diversas ligadas a conflitos 
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mais cotidianos, quase sempre voltados para a reflexão sobre as relações familiares. Por 

ser um tema recorrente na obra, essa pesquisa pretende analisar os contos em que as 

relações familiares estão presentes e moldam as situações pelas quais passam as 

protagonistas de Moscovich. Assim, serão analisados os contos que trazem personagens 

mulheres, que vão passar por inúmeras ocorrências dentro do ambiente do lar. 

Cíntia Moscovich, em Arquitetura do arco-íris, estabelece uma relação com o 

livro de contos Laços de Família, publicado em 1960, por Clarice Lispector. Embora não 

seja o objetivo do trabalho nos aprofundarmos nessa discussão sobre as relações 

estabelecidas entre a obra das duas autoras, os contos de Lispector serão evocados quando 

o diálogo estabelecido for importante para se compreender as relações familiares na obra 

de Moscovich. 

A família é uma das instituições mais antigas da sociedade e sobreviveu a 

inúmeros eventos, como o controle da Igreja Católica. Posteriormente, foi considerada 

pela Constituição de 1988 como uma união estável entre homem e mulher ou qualquer 

dos pais e seus descendentes. Apesar das mudanças que sofreu em sua constituição ao 

longo do tempo, a família é uma importante instituição para se pensar o lugar que a mulher 

ocupa na sociedade, visto que a forma como se organizam as relações familiares dizem 

muito sobre as relações de poder que vigoram na sociedade como um todo. 

Em Histórias e conversas de mulher (2013), Mary Del Priori comenta sobre o 

papel que a mulher desempenha dentro do cenário familiar, a começar pelo casamento. 

Ela comenta que o colonizador europeu trouxe ao Brasil uma nova maneira de 

organização familiar em que o casamento era baseado nos ideais definidos pela igreja. E 

a mulher nessa organização tinha um papel fundamental: “Cabia-lhe ensinar aos filhos a 

educação do espírito” (DEL PRIORI, 2014, p.11). Das mais ricas ou as mais pobres, o 

papel da mulher, segundo a autora, era fazer o trabalho de base para o edifício familiar, 

ficando quase sempre confinada dentro do ambiente da casa. Essa configuração foi se 

modificando ao longo da história, bem como o papel da mulher na família e em outros 

espaços sociais. 

Apesar das diversidades existentes em cada época e mesmo em cada espaço, 

historicamente as mulheres foram confinadas no ambiente doméstico e destituídas de voz 

política. Um exemplo disso é o direito ao voto, que era negado a elas no Brasil até a 
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década de 1930. Em seu texto “A mulher escritora e o feminismo no Brasil”, Lygia 

Fagundes Telles pontua que 

A mulher vem tradicionalmente de uma servidão absoluta através do tempo, e 

a mulher brasileira mais do que as outras mulheres do mundo. Quando as 

mulheres do mundo já se comunicavam, através, por exemplo das cartas, as 

correspondências das mulheres de salões, a mulher brasileira estava fechada 

em casa, vivendo a vida das senhoras das fazendas, da senhora da casa-grande, 

viviam aprisionadas, não sabiam ler, não sabiam nem sequer escrever, não 

sabiam coisa nenhuma. Elas viviam numa servidão mais terrível do que as 

mulheres dos outros países, inclusive da Europa. (TELLES, 1997, p. 57). 

 

 
Annette Kolodny (2017), em seu estudo “Dançando no campo minado: algumas 

observações sobre a teoria, a prática e a política de uma crítica literária feminina”, mostra 

que as pesquisas sobre autoria feminina são crescentes desde o século XIX, de modo que 

essa literatura possibilitou o questionamento de valores machistas, além de incitar a 

resistência e a crítica às relações de poder impostas majoritariamente pelos homens. As 

autoras que problematizam em suas obras os impasses historicamente vividos pelas 

mulheres estão praticando a resistência na medida em que afirmam a importância de sua 

autoria. 

Lúcia Osana Zolin (2009), em “Literatura de autoria feminina”, considera que há um 

cânone literário que foi majoritariamente constituído por obras escritas por homens 

ocidentais, brancos de classe média ou alta e que são reguladas “por uma ideologia que 

exclui os escritos das mulheres.” (ZOLIN, 2009, p.327). Sendo assim, para que a mulher 

pudesse se expressar nesse universo da autoria literária e ganhar voz seria preciso um 

processo de ruptura e de desvencilhamento das amarras históricas e sociais. 

Além disso, Zolin também defende a importância de um trabalho que resgate e 

valorize as produções de autoria feminina no Brasil, que enfrentam o preconceito de 

possuir um baixo valor estético se comparadas à literatura de autoria masculina. Para 

tanto, as obras que fogem dessa estrutura modular do chamado cânone masculino são 

relevantes por lançar reflexões que coloquem em xeque os valores do patriarcalismo. 

Antes de iniciar a pesquisa propriamente dita, foi realizado um mapeamento no 

banco de dissertações e teses da CAPES para verificar os estudos existentes sobre a obra 

selecionada para este estudo, Arquitetura do arco-íris. Averiguou-se que há estudos sobre 

a obra, mas que não cotejam a proposta desta dissertação, contemplando o lugar da mulher 

nas relações familiares. Alguns estudos como “A poética do Arco-íris em contos de Cíntia 

Moscovich” (2018), de Marco Antônio Muller Filho, ou “Entre o impasse e a 



12 
 

transgressão: a representação da conjugalidade em narrativas de Clarice Lispector, Lygia 

Fagundes Telles e Cíntia Moscovich” (2015), de Pollianna de Fátima Santos Freire, são 

exemplos de estudos que apesar de tratarem temas próximos, como a conjugalidade, ainda 

não têm a especificidade desta pesquisa, que procura analisar as questões ligadas ao lugar 

que as mulheres ocupam nas relações familiares e como elas se constroem como seres 

humanos devido a essas relações. A especificidade dessa pesquisa em relação aos estudos 

encontrados consiste na análise das relações familiares das protagonistas e as 

consequências desses relacionamentos no ambiente e na vida dessas mulheres, que 

refletem sobre a complexidade de suas vivências mais autênticas, contrapostas às 

imposições sociais do que seria a “felicidade” para a mulher. 

Para alcançar esse objetivo, a dissertação será dividida em três partes. Em um primeiro 

momento, serão discutidos estudos relevantes sobre a crítica literária feminista, dando 

ênfase a alguns momentos históricos marcantes para o feminismo, em razão disso serão 

problematizados os percalços enfrentados por mulheres escritoras para se afirmarem 

nessa profissão. Além disso, será feita uma breve análise das estruturas familiares 

existentes no Brasil para entendermos as relações que se estabelecem nos contos de 

Moscovich. 

No segundo capítulo serão tratados os temas ligados às relações familiares nos contos 

“O telhado e o violinista”, “Cartografia” e “O escândalo das estrelas da noite” 

pertencentes à primeira e segunda parte do livro. Nesses contos, a análise estará centrada 

em situações vivenciadas pelas personagens ligadas à morte e ao luto na família, ao 

distanciamento afetivo com os genitores, às questões relacionadas à conjugalidade e à 

maternidade, entre outros. 

No terceiro capítulo trataremos também de aspectos que envolvam os 

relacionamentos familiares das protagonistas nos contos da segunda parte do livro: “Os 

Laços e os nós, os brancos e os azuis”, “O arco-íris à meia noite” e “Bonita como a Lua”. 

Aqui trataremos sobre a relação de proximidade ou distanciamento entre mães e filhos, 

também abordaremos a pressão e o julgamento social que envolve a maternidade, o 

relacionamento entre pai e filha, as consequências desse relacionamento para a mulher 

permaneça ou não confinada no ambiente doméstico. Também no terceiro capítulo, será 

feita uma discussão geral sobre a simbologia dos títulos de Arquitetura do arco-íris e as 

relações entre essa simbologia e as relações familiares representadas. 
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As protagonistas do livro são jovens adultas e também mulheres mais velhas, cujas 

trajetórias estão centradas sobre um momento de extrema tensão. Todas as protagonistas 

dos contos, apesar de estarem em épocas diferentes de suas vidas, refletem sobre o papel 

da família em sua constituição identitária, de modo que a análise dos contos se voltará 

para a compreensão das mudanças vivenciadas pelas personagens rumo a um 

amadurecimento existencial. 
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CAPÍTULO 1: A MULHER, O FEMINISMO E SEUS LAÇOS LITERÁRIOS 

1.1 A mulher e a literatura 

 
 

Antes mesmo do surgimento do termo “feminista”, muitas mulheres já tentavam 

ganhar sua liberdade e seu espaço na vida social, nos direitos humanos, na literatura e em 

outros campos em que o homem tinha voz majoritária. 

Na metade do século XIX para o século XX, as mulheres, primeiramente na 

Inglaterra, começaram a se organizar, reivindicando direitos, como o direito ao voto. 

Sobre isso, um importante marco foram as lutas organizadas que já aconteciam por 

exemplo na Revolução Francesa em 1789, em que grupos de mulheres já se uniam, ao 

lado de homens, exigindo direitos e deveres civis. 

Uma ativista que se destacou nessa luta foi a dramaturga, abolicionista e política 

francesa Olympe de Gouges, mencionada no texto de Constância Lima Duarte (2019): 

“Feminismo: uma história a ser contada”. Gouges mostrou que, apesar da participação 

das mulheres na Revolução Francesa, o resultado foi de pequena eficácia para a 

legitimação dos direitos delas. Assim, elas ficaram de fora da “Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão”, de modo que Gouges, como forma de protesto, escreveu a 

“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” (“Déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne”), em setembro de 1791. 

Após tomar gosto por literatura e política e ter tido a oportunidade de ser 

alfabetizada quando jovem, Gouges foi obrigada a se casar com um marido abusivo e 

com ele teve um único filho. Depois da morte do marido, ela começa a escrever sobre as 

garantias de direitos femininos, defendendo que as mulheres deveriam ser eleitoras e 

elegíveis, ficando conhecida como precursora do feminismo. 

Olympe Gouges defendia também que a mulher deveria ter o direito de subir à 

Tribuna, o que influenciou muitas mulheres, inclusive escritoras como Mary 

Wollstonecraft, filósofa, defensora dos direitos femininos e escritora inglesa do século 

XVIII, que escreveu sua obra mais reconhecida, “Uma Reivindicação dos Direitos da 

Mulher” de 1792, e que serviu de inspiração para as sufragistas do século seguinte. 

Wollstonecraft é mãe da também escritora Mary Wollstonecraft Godwin, conhecida como 

Mary Shelley, a autora de Frankenstein (1818). Depois de sua morte e de muito 

preconceito contra seu modo de viver que criticava a feminilidade convencional, com o 

advento do movimento feminista do século XX, Olympe Gouges foi considerada uma das 
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fundadoras do feminismo filosófico, sendo citada como exemplo por suas obras e por sua 

vida. 

Apesar de a discussão sobre o feminismo remontar ao século XVIII, o movimento 

ainda hoje é mal compreendido pela falta de informação do que o termo significa e 

representa. No senso comum, muitas pessoas ainda acreditam que a palavra seja um 

equivalente do machismo, que o movimento prega a supervalorização de mulheres em 

detrimento aos homens e, principalmente, que estaria ligado a um posicionamento 

político de esquerda ou direita, o que contribui para a disseminação do ponto de vista de 

que o movimento não possui credibilidade. 

Como um movimento que se modifica ao longo dos tempos, nota-se que há pelo 

menos quatro momentos importantes para a história do feminismo pelo mundo, os quais 

assumem contornos particulares ligados à realidade brasileira. Sobre os primeiros 

conceitos que envolvem o feminismo, a autora e cientista social Carla Cristina Garcia 

esclarece, em seu livro Breve história sobre o feminismo (2018), que o: 

O termo feminismo foi primeiro empregado nos Estados Unidos por volta de 

1911, quando escritores, homens e mulheres, começaram a usá-lo no lugar das 

expressões utilizadas no século XX tais como movimento das mulheres e 

problemas das mulheres, para descrever um novo movimento na longa história 

das lutas pelos direitos e liberdade das mulheres. Esse novo feminismo visava 

ir além do sufrágio e de campanhas pela moral e pureza social buscando uma 

determinação intelectual, política e sexual. O objetivo das feministas 

americanas era um equilíbrio entre as necessidades de amor e de realização 

individual e política, o que parecia algo muito difícil de conseguir. (GARCIA, 

2018, p. 12) 

 

 

O feminismo é um movimento que reflete sobre os obstáculos impostos 

socialmente para que a mulher alcance um espaço mais amplo de atuação e para a 

consolidação da autoria feminina. Nesse sentido, Flávia Biroli, no ensaio “O Público e o 

Privado” (2014), considera que além desse espaço maior de atuação da mulher, o 

movimento propõe também uma indissociabilidade da esfera pública e da esfera privada, 

além de pretender construir uma sociedade mais democrática. Assim, relações mais 

justas, por exemplo na vida doméstica, na divisão do trabalho, permitiriam ampliar as 

possibilidades de atuação das mulheres, o que impactaria não só suas vidas, mas a da 

sociedade como um todo: 

 
O feminismo mostra, assim, que é impossível descolar a esfera política da vida 

social, a vida pública da vida privada, quando se tem como objetivo a 

construção de uma sociedade democrática. Faz sentido, assim, abandonar a 
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visão de que esfera privada e esfera pública correspondem a “lugares” e 

“tempos” distintos na vida dos indivíduos, passando a discuti-las como um 

complexo diferenciado de relações, de práticas e de direitos – incluídos os 

direitos à publicidade e à privacidade – permanentemente imbricados, uma vez 

que os efeitos dos arranjos, das relações de poder e dos direitos garantidos em 

uma das esferas serão sentidos na outra. (BIROLI, 2014, p. 33) 

 

A falta de direitos na esfera política da vida social atingia também os direitos de 

garantia das mulheres na esfera domiciliar, o que ainda contribuía para provocar cada vez 

mais o distanciamento delas das relações de poder. Segundo Carole Paterman: “A 

garantia de privacidade para o domínio familiar e doméstico foi vista, por isso, como uma 

das ferramentas para a manutenção da dominação masculina” (PATERMAN apud 

BIROLI, 1989, p.32). Assim, historicamente vão se criando relações de subordinação e 

de desigualdade de gênero1, impedindo que mulheres, também no ambiente doméstico, 

tenham autonomia e liberdade. 

Dessa forma, tanto na esfera privada quando na esfera pública, a mulher sofre com 

as desvantagens de gênero existentes em uma sociedade – brasileira e europeia 

principalmente no século XIX e século XX. Sobre isso Biroli explica que: 

As mulheres são ‘expostas à vulnerabilidade durante o período de 

desenvolvimento por suas expectativas pessoais (e socialmente reforçadas) de 

que serão as principais responsáveis pelo cuidado com as crianças’, o que 

orienta seu comportamento para a conquista do casamento, já que atrair e 

manter o suporte econômico de um homem torna-se necessário para o 

cumprimento do papel que se espera que desempenhem. (OKIN apud BIROLI, 

2014, p. 35) 

 

Em vista disso, o Feminismo é um movimento que trabalha pelo reconhecimento 

dos direitos das mulheres, tendo em vista a construção de uma reflexão sobre as formas 

historicamente construídas de representação da mulher, frequentemente vista como a 

causadora das discórdias, dos desastres e do pecado. Isso pode ser comprovado pelas 

culturas mitológicas e cristãs, em que a representação de Lilith e Eva são 

majoritariamente negativas. 

Lilith, por exemplo, era a concepção feminina que migrou do judaísmo pós- 

bíblico a partir da mitologia da antiga Suméria como a primeira mulher de Adão, que 

 

 

1 
Essa pesquisa entende gênero segundo o conceito abordado por Teresa de Lauretis em Tecnologias de 

gênero (1994) como uma construção simbólica e em oposição ao sexo – masculino e feminino são 

categorias culturais que se complementam segundo a autora – e que recai como categoria sobre o corpo 

sexuado, assim fazendo do sujeito biológico, um sujeito social. Ou seja, os sujeitos não se diferenciam 

apenas sexualmente, mas por representações culturais que mostrem como a sociedade os percebe. 
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apesar de criada como ele, do pó, veio para ajudar na destruição da nossa espécie. Era 

considerada um demônio noturno, prostituta voluntariosa, segundo Martha Robles, em 

seu livro Mulheres, Mitos e Deusas: o feminino através dos tempos. Do mesmo modo que 

Eva, que, apesar do caráter altamente metafórico do texto bíblico, comumente também é 

vista com conotações negativas por ter sido responsável pela perda do paraíso, visto que 

na tradição cristã é levada pelo diabo a pecar e come o fruto proibido. Depois seduz Adão 

a também comer da maçã, e ambos são expulsos do Jardim do Éden, apesar de ser também 

uma criação divina. Segundo Martha Robles: 

A ideia de uma mulher boa e outra má, encarnadas por Eva e Lilith, 

permaneceu até os nossos dias, embora recaia também sobre Eva a maldição 

atribuída a seu pecado de orgulho. E é esse orgulho que congrega todas as 

superstições vinculadas à sedução feminina e que, através dos mitos, se 

manifesta a partir do simples desejo de igualdade até os encantamentos da 

feiticeira que persuade a vontade dos homens por meio de procedimentos 

ilícitos. (ROBLES, 2019, p.37) 

 

Esses exemplos mostram, através de uma ideia consolidada até hoje, que 

mulheres devem obedecer aos homens, devem ficar isoladas e longe das tentações e 

curiosidades, já que suas fraquezas as fariam provocar os maiores desastres da história 

que conhecemos: “A mulher, desde então, arrasta consigo o preconceito de haver cedido 

ao chamado do diabo; de se atrever a incitar ao pecado não a qualquer homem, porém ao 

mais inocente e puro de todos.” (ROBLES, 2019, p.39). 

O movimento feminista se volta justamente para a problematização desses 

preconceitos históricos que criam um estigma em relação à mulher. O movimento 

apresenta “três ondas”, que se categorizam a partir de momentos históricos ímpares de 

reinvindicação, lutas e conquistas. As ondas do feminismo aconteceram em vários lugares 

do mundo, como Europa e América, e, apesar de não haver diferença substancial em seus 

conceitos no Brasil, as ondas ocorreram em momentos políticos diferentes. 

Um momento de grande importância para a Primeira onda do feminismo está 

associada ao movimento sufragista2 que começa nos Estados Unidos, e remete a 1848, 

ano em que houve um encontro de mulheres objetivando o início da luta relacionada ao 

direito ao voto quando os homens além de já usufruírem disso, as impediam com a 

prerrogativa de que as mulheres eram incapazes de atuar no cenário político. Na América 

 

 

2 O movimento pelo sufrágio feminino, segundo Branca Moreira Alves, em “A luta das Sufragistas” 

(2009), é um movimento social, político e econômico de reforma, com o objetivo de alcançar o direito ao 

voto às mulheres que repercutiu em diferentes países do mundo tendo início no Reino Unido e França. 
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do Norte, a luta das mulheres em favor do voto e da voz tem início caminhando lado a 

lado dos homens com a luta abolicionista. Mesmo assim, em 1867, a Emenda 

Constitucional nº14, sobre a abolição da escravidão, traz em seu texto apenas a palavra 

“masculino”, e essa exclusão não fazia jus ao papel importante das mulheres na luta que 

estavam firmando ao lado dos homens. 

Já no Brasil, em meados do século XIX, começaram a surgir jornais e revistas de 

caráter feminista e se tornaram destaque nomes de jornalistas que travaram uma batalha 

incansável de militância feminista, denunciando as repressões a que eram submetidas as 

mulheres. Elas também começaram a trazer à tona a discussão principalmente do direito 

ao voto, ao trabalho remunerado e ao ensino superior, que, como defende Branca Moreira 

Alves em “A luta das Sufragistas”, era como “um instrumento de participação política e 

social, e não como um fim em si.” (ALVES, 2019, p.52) 

Em 1878, surge a encenação de uma importante peça de teatro, posteriormente 

publicada em livro, chamada O voto feminino, que lançou uma campanha nacional a favor 

do sufrágio, de Josefina Álvares de Azevedo (1851-1905), escritora, jornalista, diretora 

de jornal palestrante e fundadora da revista A família (1878). Nesse contexto, a peça de 

teatro era para a época um meio de levar a ideia e a necessidade do direito ao voto para 

mais mulheres. 

No século XX, no Brasil, o movimento ajudou na defesa da garantia para as 

mulheres se tornarem profissionais reconhecidas – já que era permitido para elas atuar 

como professoras e escritoras, sem terem espaço em outras profissões vistas como 

próprias para homens. Como salienta Duarte, alguns nomes têm evidência nesse momento 

de busca pelo direito ao voto e pela igualdade entre homens e mulheres, como Bertha 

Lutz (1894-1976) que “Com outras companheiras, fundou a Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino, que se disseminou em praticamente todos os estados e resistiu por 

quase cinquenta anos” (DUARTE, 2019, p.35). 

O direito ao voto para mulher no Brasil só foi aprovado em lei pela primeira vez 

em 1927, no estado do Rio Grande do Norte primeiramente, o que provocou 

manifestações e turbulência em todo o país. Porém, para que essa fosse uma realidade 

nacional, muitos anos ainda se passaram. Somente em 1932, o então presidente Getúlio 

Vargas convocou juristas para uma reforma no sistema eleitoral brasileiro, incorporando 

no novo Código Eleitoral o direito do voto à mulher nas mesmas condições que os 

homens. Contudo, as mulheres só votariam efetivamente em 1945, quando puderam, 

enfim, exercer o direito adquirido. 
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No Brasil, o movimento feminista tem início de fato no século XIX e se avoluma 

no século XX com a concretização de suas bandeiras. Os momentos mais marcantes vão 

de 1830 até por volta de 1970, segundo Constância Lima Duarte em seu texto 

“Feminismo: uma história a ser contata”. E durante todos esses anos, muitas dificuldades 

fizeram parte das movimentações feministas até ganhar força e trazer resultados para a 

história das mulheres, as quais, até os dias atuais, travam lutas por direitos que ainda não 

foram alcançados. 

No século XIX, em nosso país, a atmosfera em que a mulher estava inserida não 

era diferente da que as europeias viviam. A mulher brasileira era impedida de exercer os 

direitos como cidadã, o que para os homens era natural, assim como não podia trabalhar 

fora ou viver de outra maneira que não fosse a que o pai ou marido permitisse. Virgínia 

Woolf, em Profissões para mulheres e outros artigos feministas3 (2018), questiona a 

posição submissa e a visão tradicional que a mulher assumia nesse tempo, o “anjo do lar” 

era a forma como a autora se referia ao papel da mulher na sociedade patriarcal que a 

privava da vida pública e de seus direitos apenas pelo fato de ser mulher. E ainda fala 

sobre escritoras que ao matarem o “anjo” ainda teriam muitas amarras até conseguir se 

expressar e se fazerem ouvidas através de seus livros, como Charlote Brontë e Jane 

Austen. 

Levando em conta esse primeiro momento das atividades propriamente feministas 

no Brasil, temos a educadora, escritora e precursora do movimento Nísia Floresta 

Brasileira Augusta (1810 – 1885), uma potiguar que se casa contra sua vontade aos 14 

anos de idade, foge do marido e vai morar no Rio Grande do Norte, no Recife, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro e Europa. Enquanto residiu no Rio de Janeiro, foi considerada uma 

pioneira na defesa da abertura da vida pública para a mulher. Brasileira Augusta publicava 

artigos em jornais como o Correio Mercantil, Jornal do Brasil, Diário do Rio de Janeiro 

e Brasil Ilustrado, muitos deles da grande imprensa. Ainda atuou como educadora e tinha 

como principal luta a educação da mulher, sua participação na sociedade e o 

reconhecimento de sua inteligência. 

Nísia Augusta escreveu seu primeiro livro em 1832, o Direitos das mulheres e 

injustiça dos homens, inspirado em Mary Wollstonecraft e na “Declaração dos Direitos 

da Mulher e da Cidadã”, de Olympe de Gouges. O livro foi considerado basilar para as 

reflexões sobre o feminismo no contexto brasileiro, já que estava adequado tanto aos 

 

3 Profissões para mulheres e outros artigos feministas foi publicado pela primeira vez em 1931 por Virginia 

Woolf. 
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ideais da realidade europeia, quanto com a realidade da mulher e da sociedade brasileira. 

Sobre essa obra, Constância Lima Duarte explica: 

 
Nísia Floresta identifica na herança cultural portuguesa a origem do 

preconceito no Brasil e ridiculariza a ideia dominante da superioridade 

masculina. Homens e mulheres, afirma ela, ‘são diferentes no corpo, mas isso 

não significa diferenças na alma’. Argumenta, também, que as desigualdades 

que resultam em inferioridade ‘vêm da educação e circunstâncias de vida’, 

antecipando a noção de gênero como uma construção sociocultural. Segundo 

a autora, os homens se beneficiam com a opressão feminina, e somente o 

acesso à educação permitiria às mulheres tomarem consciência de sua 

condição inferiorizada. (DUARTE, 2019, p. 28) 

 
 

Na Segunda Onda do feminismo nos Estados Unidos e Europa, mulheres já se 

perguntavam o que de fato as tornaria vulneráveis e suscetível a serem excluídas de seus 

direitos como um todo. Esses questionamentos vinham sendo feitos a partir do momento 

em que algumas movimentações surgiam em prol de interesses e direitos femininos 

coletivos pelo mundo. 

No Brasil, a segunda onda tem início nos anos 1960, mas com maior 

expressividade em 1964, no período do Regime Militar. Essa onda além de mostrar a luta 

pelo direito ao voto, característica mais enfática da primeira onda, trazia a ideia de 

coletividade feminina, e a frase sisterwood is powerfull (a sororidade é poderosa), que 

levou as mulheres à construção de uma consciência maior sobre a união feminina. 

A partir dessa movimentação relacionada ao que muitas mulheres em comum 

passavam, como a falta de liberdade de escolha profissional, ou mesmo a liberdade de 

seus próprios corpos, foram levantadas a questão da dominação masculina sobre a mulher 

além da dominação de classes sociais. Segundo Pierre Bourdieu, em A dominação 

masculina (2020), a divisão sexual e social do trabalho está ligada a diferença socialmente 

construída entre os gêneros: 

O corpo e seus movimentos, matrizes de universais que estão submetidos a um 

trabalho de construção social, não são nem completamente determinados em 

sua significação, sobretudo sexual, nem totalmente indeterminados, de modo 

que o simbolismo que lhes é atribuído é, ao mesmo tempo, convencional e 

‘motivado’, e assim percebido com quase natural. (BOURDIEU, 2020, p.26) 
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Outra pauta do segundo momento do movimento foi a violência doméstica e 

sexual, um grande problema em nossa sociedade moderna. Também se protestava pela 

liberdade e prazer sexual da mulher, controle da natalidade, aborto, dentre outros assuntos 

ligados à realização pessoal e à liberdade de expressão. 

No Brasil, além de todos esses aspectos relacionados à discriminação sexual e à 

igualdade de direitos, as mulheres precisavam ainda lutar pela redemocratização, já que 

estavam vivendo um momento de repressão no país. Dessa maneira, a luta pela anistia, 

contra a censura e a ditadura e por melhores condições de vida eram problemas intrínsecos 

ao povo brasileiro naquele momento, Tal como às mulheres à frente do feminismo. Sobre 

esses pontos, Constância Lima Duarte comenta: 

Contudo, ainda assim, ao lado de tão diferentes solicitações, debateu-se muito 

a sexualidade, o direito ao prazer e ao aborto. ‘Nosso corpo nos pertence’ era 

o grande mote que recuperava, após mais de sessenta anos, as inflamadas 

discussões promovidas pelas socialistas e anarquistas do início do século XX. 

O planejamento familiar e o controle de natalidade passam a ser pensados 

como integrantes das políticas públicas. E a tecnologia anticoncepcional torna- 

se o grande aliado do feminismo, ao permitir à mulher igualar-se ao homem no 

que toca à desvinculação entre sexo e maternidade, sexo e amor, sexo e 

compromisso. (DUARTE, 2019, p. 42) 

 

Surge em território brasileiro uma imprensa dirigida por mulheres, já que o 

momento demandava mais espaço e mais expressão de mulheres nesse seguimento. Em 

1975, foi fundado o jornal Brasil Mulher, e houve a criação do Movimento Feminino pela 

Anistia, pela advogada Therezinha Zerbini e outras mulheres, que tratava assuntos 

polêmicos relacionados à mulher da época, como a mulher na política, trabalho feminino, 

dupla jornada, mortalidade materna, anistia. Em 1976, surgiu também o periódico Nós 

Mulheres, o qual circulou por três anos enfrentando questões polêmicas, como o 

preconceito racial, preconceito acerca da escrita literária de mulheres e a participação 

feminina no teatro e no cinema. A conscientização política da mulher em tempos de 

ditadura fez com que ela lutasse pelo direito de expressão e pelo fim da repressão, pontos 

de reivindicação que foram aliados às lutas do feminismo propriamente ditas. 

Outro aspecto crucial da Segunda onda estava relacionado à dependência 

econômica da mulher em relação a seus maridos, visto que precisavam da autorização 

deles para exercer qualquer atividade profissional remunerada. Em 1962, pela Lei 4.121, 

esse quadro se altera, o que possibilita à mulher o direito de ser economicamente ativa e 

independente financeiramente do homem. O que também assegurou à mulher ter direito 

sobre seu filho e reclamar sua guarda caso houvesse separação. 
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O terceiro momento importante para a história do feminismo foi a Terceira onda, 

que perdurou de 1900 a 2000 – levando em consideração que as ondas eram movimentos 

dinâmicos e que iam se transformando até chegarem a ser a próxima onda, então antes 

mesmo de uma fase terminar completamente, a outra estaria se formando. 

Esse movimento trouxe as questões de interseccionalidade entre as mulheres – 

incluindo um grupo diverso de mulheres com identidades diversas, e colocando em pauta 

a situação e a luta por direitos de mulheres negras e mulheres lésbicas por exemplo. Esse 

momento no Brasil começa a partir dos anos 1980 e as discussões sobre raça e 

desigualdade de classes agora tomam lugar mais evidente, levando o feminismo para um 

patamar em que mulheres negras e de classes mais baixas também amplificariam suas 

vozes. 

O Feminismo se volta para discussões sobre igualdade entre as mulheres, levando 

em conta que a sexualidade, raça, classe social provocam dominação e subordinação. 

Como resultado, negras, lésbicas e mulheres da classe trabalhadora assumiram o 

protagonismo nessa fase do movimento que podemos chamar de feminismo identitário: 

 
Segundo essas feministas, as diferenças existentes entre mulheres – tais como 

diferença de classe, de raça/etnia e sexualidade – mesmo que sejam 

contingenciais, são decisivas nas experiências que irão vivenciar a partir da 

imposição social do papel que deverá exercer, bem como na determinação do 

tipo de opressão que virá a sofrer. (SILVA, 2019, p. 15) 

 

Nesse momento, parece ser mais divulgada a ideia de que o que gera desigualdade 

e suas consequências entre mulheres e homens não é apenas a questão relacionada ao 

gênero, mas também a classe social e a raça. A Terceira onda do feminismo abrange essa 

maior subjetividade feminina relacionada não apenas ao gênero, mas a outros tantos 

fatores já mencionados ligados a modelos de opressão. Assim, o movimento feminista 

abarca lutas muito mais amplas, de mulheres negras heterossexuais, mulheres negras 

homossexuais e de classe baixa, mulheres brancas homossexuais e de classe média e 

assim por diante. Assim, na década de 1980, a universalidade do conceito de mulher é 

problematizada, além de temas que já vinham sendo discutidos antes, como a violência, 

igualdade no casamento, direito ao trabalho, questões da maternidade, muitas questões 

relacionadas à sexualidade. 

Outro fator que culminou na Terceira onda foi a participação feminina no campo 

político. Depois do sufrágio da Segunda Onda e de conquistar o direito ao voto, as 

mulheres começaram a participar politicamente de forma mais consolidada, apesar de 
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ainda estarem longe da amplitude desejada, disputando eleições em diversas instâncias 

de poder: 

 
Na década de 1980, grupos feministas ultrapassaram as divergências 

partidárias e se aliaram às 26 deputadas federais constituintes – o “charmoso 

lobby do batom” – como forma de garantir avanços na Constituição Federal, 

tais como a desejada igualdade de todos os brasileiros perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. (DUARTE, 2019, p. 43) 

 

Escritoras começaram a mostrar sua força e sua voz falando direta e indiretamente 

do regime militar ainda presente no Brasil, deixando claro seus posicionamentos 

políticos. Nesse cenário, é importante mencionar o nome da escritora Nélida Piñon. Como 

tantas outras escritoras, Piñon trouxe em sua obra reflexões sobre a mulher na literatura 

e na política, tal qual discutiu o cenário e a posição em que as mulheres estavam inseridas. 

Aqui é importante citar também Clarice Lispector, Hilda Hilst, Lya Luft, Lygia Fagundes 

Telles, Marina Colasanti e outras várias. 

Em 2012, com o advento das redes sociais, a tecnologia e a troca de informações 

provocou-se o que estudiosos, como a pesquisadora Prudence Chamberlain da Royal 

Holloway University of London, que estuda o desenvolvimento do feminismo 

contemporâneo, chamam de “quarta onda”. Chamberlain comenta que o foco da quarta 

onda é a busca por justiça pelas mulheres e a luta contra o assédio e a violência. 

O feminismo ganhou visibilidade pela rede de comunicação estabelecida hoje por 

meio da internet e da tecnologia global. Essa proximidade entre diferentes espaços fez 

com que pesquisadoras e ativistas do movimento, como Kira Cochrane, jornalista, 

romancista britânica e chefe de recursos do The Guardian e também a escritora 

estadunidense Rebecca Solnit, autora do livro associado a essa nova onda, chamado Os 

homens explicam tudo pra mim (2014) e conhecida por ter cunhado o termo 

mansplaining4, defendem que as bandeiras contra assédio, violência e feminicídio, direito 

de igualdade profissional, direito de escolha de padrões do corpo, entre outras, que já 

apareciam na Segunda onda, agora crescem e se manifestam com maior facilidade com 

os novos meios de comunicação, favorecendo uma troca mais ampla de experiências, 

fazendo com que mais mulheres se sintam seguras de expor suas histórias e opiniões. 

 

 
 

4 É um termo que significa "(um homem) comentar ou explicar algo a uma mulher de uma 

maneira condescendente, confiante, e, muitas vezes, imprecisa ou de forma simplista". A autora Rebecca 

Solnit atribui o fenômeno a uma combinação de "excesso de confiança e falta de noção". (SOLNIT, 2014). 
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Um exemplo disso foi a marcha Ni una menos (Nem uma a menos), protesto contra 

a violência de gênero que aconteceu em 2015 e 2016 em várias cidades da Argentina, 

Chile e Uruguai e repercutiu em inúmeros outros países em protesto pelo assassinato de 

Chiara Páez5, de 14 anos e grávida, além de outras quatro mulheres, como Lucía Pérez6 

de 16 anos que foi drogada, estuprada e empalada em Mar del Plata. Esses feminicídios 

que foram noticiados pelo mundo, principalmente pela internet, impulsionaram a 

interação de mulheres e outras pessoas que se puseram nas ruas em vários países para se 

manifestarem contra essas mortes. Silva afirma, sobre dados de feminicídio no Brasil, que 

os: 

números da violência contra a mulher no Brasil são estarrecedores, o Brasil 

ocupa o 5º lugar no ranking mundial de Feminicídio, a média é de 3 mortes por 

dia, o dado está de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos (ACNUDH). Por isso, a partir de 2015, o Brasil, através 

da Lei 13.104 alterou o Código Penal, tipificando o feminicídio como 

“homicídio doloso contra a mulher (SILVA, 2019, p. 24) 

 

Assim, vemos a importância e a força de recursos tecnológicos, como a internet, 

que aproxima e dá oportunidade de interação e maior mobilidade à voz de mulheres pelo 

mundo, já que ainda temos dados de que principalmente na América Latina, apesar dos 

avanços legislativos, ainda é uma região em que a extrema violência e desigualdade no 

que se refere ao gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Chiara Páez foi assassinada a pauladas e enterrada no jardim da casa, pelo namorado em Rufino, 450 km 

de Buenos Aires em 10 de maio de 2015, ela estava grávida. Fonte: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/08/internacional/1504901804_295940.html. 

 
6 Lucía Pérez foi drogada, estuprada e empalada na cidade costeira de Mar del Plata em 2016. Após 

abusar sexualmente da jovem até sua morte, os assassinos lavaram seu corpo e trocaram sua roupa. 

Depois a levaram até um centro de saúde e disseram que ela tinha ficado inconsciente devido a uma 

overdose. Os médicos não conseguiram reanimá-la. Fonte: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/17/internacional/1476717704_725902.html 
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1.2 Crítica literária feminista 

 
 

Nomes como Simone de Beauvoir7, Virginia Woolf8, e outras já mencionadas 

aqui, foram cruciais para a consolidação de uma crítica literária feminista e que através 

da escrita abordaram assuntos relacionados ao estudo da opressão feminina e a 

marginalidade da mulher, seja no âmbito profissional, educacional e político, como em 

questões relacionadas ao ambiente doméstico, à maternidade e à sexualidade. Woolf, 

principalmente, comenta sobre o espaço da mulher escritora que era pequeno, a educação 

e a possibilidade de independência através da escrita, e é o que diz em seu livro Um teto 

todo seu (1929), organizado a partir de anotações que fez sobre suas conferências para 

instituições de ensino para mulheres na Inglaterra. 

Por meio de estudos realizados pelas críticas literárias feministas, percebe-se que 

é “recorrente o fato de as obras literárias canônicas representarem a mulher a partir de 

repetições de estereótipos culturais, como por exemplo o da mulher sedutora, perigosa e 

imoral [...]” (ZOLIN, 2004, p.226). 

No século XIX e XX, vários jornais surgiram comandados por mulheres, 

normalmente de classe média e alta que investiam seus recursos para informar leitoras e 

cobrir as atividades de mulheres brasileiras no que estava relacionado às letras. Norma 

Telles (2004) cita o jornal Corymbo, fundado pelas irmãs Revocata Heloísa de Melo e 

Julieta de Melo Monteiro, literatas e poetas que escreviam contos e peças teatrais. Esse 

jornal durou cerca de 60 anos, entre 1884 e 1944. Outros periódicos surgem e 

impulsionam a autoria feminina no Brasil, como por exemplo a Tribuna Feminina do Rio 

em 1919, que era um órgão do Partido Republicano Feminino de Leolinda Daltro. Uma 

contribuinte célebre desse jornal era a portuguesa Ana de Castro Osório, escritora de 

literatura infantil, pedagoga e feminista. 

 

 

 

 

 

 

7 “Simone de Beauvoir (1908-1986) foi uma escritora francesa, filósofa existencialista, memorialista e 

feminista. Em 1949, Simone de Beauvoir publicou “O Segundo Sexo”, o principal livro da escritora, que 

representou uma desconstrução para os padrões impostos pela sociedade e pela igreja da época. A obra 

alcançou repercussão internacional e marcou toda uma geração interessada, como a autora, na abolição das 

questões ligadas à opressão feminina em busca da independência da mulher diante da sociedade”. Fonte: 

https://www.ebiografia.com/simone_de_beauvoir/ 

 
8 Virgínia Woolf (1882-1941) foi uma escritora e editora inglesa. Uma das principais escritoras modernistas 

do século XX. Famosa por apresentar em suas obras as questões políticas, sociais e feministas. 
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Telles também cita, em “Escritoras, escritas, escrituras”, além de jornais de grande 

importância para a difusão da voz feminina através de sua escrita, uma revista chamada 

Mensageira, publicada entre 1897 e 1900, da escritora Prisciliana Duarte de Almeida: 

 
Esse periódico tinha por objetivo, conforme afirma sua editora, levar ideias 

novas ao lar e, ao mesmo tempo, estabelecer entre as brasileiras uma simpatia 

espiritual pela comunhão dessas mesmas ideias. A Mensageira, que se 

intitulava uma revista literária dedicada às mulheres, noticiava em todos os 

números os livros publicados por escritoras no Brasil e no exterior. Noticiava 

e resumia conferências e conquistas profissionais. Foi solidária com as 

escritoras do mundo todo e publicou também artigos sobre mulheres inglesas, 

polacas, francesas, suecas, até sobre “a mulher na China”. Entre as 

colaboradoras frequentes, além de Prisciliana Duarte, Júlia Lopes de Almeida, 

contava com Áurea Pires, Narcisa Amália, Francisca Júlia, Auta de Souza, 

Ignêz Sabino, Josefina Álvares de Azevedo e a portuguesa Guiomar Torrezão, 

autoras já bem conhecidas. (TELLES, 2004, p. 357) 

 

 
Portanto, muitos periódicos foram atuantes na luta pelos direitos da educação da 

mulher, para fornecer informação e também para fortalecer a autoria feminina como 

profissão. Norma Telles ainda comenta sobre quebrar os estereótipos da mulher e 

conseguir autonomia sobre sua própria imagem e representação: 

 
Como a cultura e os textos subordinam e aprisionam, as mulheres, antes de 

tentarem a pena cuidadosamente mantida fora de seu alcance, precisaram 

escapar dos textos masculinos que as definiam como ninharia, nulidade ou 

vacuidade, como sonho e devaneio, e tiveram de adquirir alguma autonomia 

para propor alternativas à autoridade que as aprisionava. (TELLES, 2004, p. 

342) 

 
 

No Brasil, essa imagem negativa da mulher foi sendo reavaliada quando escritores 

renomados como Machado de Assis começam a considerar a questão feminina em suas 

obras, a retratar personagens femininas complexas, ampliando as formas de representação 

feminina para além da imagem de negatividade ou simplesmente de anjo do lar. É o que 

diz Peggy Sharpe: 

 
No contexto da literatura brasileira (e no que diz respeito especificamente à 

crônica), pode remontar a Machado de Assis o ponto inicial da marcha 

progressista na percepção do feminino como tropo negativo, para ir assumindo 

características potencialmente positivas, ou quando menos, ambíguas. 

(SHARPE, 1997, p. 45) 

 
 

Além de contribuir para a abertura desse espaço com a criação dessas personagens 

profundas e complexas, Machado proporciona uma maior visibilidade através da 
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construção de identidades diferentes de personagens femininas que apesar de a literatura 

brasileira já ter contato através de autores como José de Alencar ou Joaquim Manuel de 

Macedo, no romance por exemplo, a peculiaridade de Machado está em ser não ortodoxo 

ao descrever e criar suas personagens mulheres: 

 
Machado de Assis, um escritor que, entre outras coisas, destacou-se na criação 

de personagens femininos complexos, resolutos, e altamente não ortodoxos. 

Dada essa influência em gerações subsequentes de leitores e escritores 

brasileiros de ambos os sexos, acredito ser possível argumentar que Machado 

de Assis, que nos mostrou a todos uma nova maneira de escrever e que não 

hesitou em romper com estereótipos e subverter mitos culturais, tornou mais 

fácil pelo menos do que na América espanhola, onde nenhum escritor de visão, 

consciente da questão da condição sexual, como Machado de Assis, existe até 

a metade do século XX. O que quero dizer com isso é que, devido à natureza 

única de seu trabalho, do qual uma parte considerável trata da caracterização 

complexa de personagens femininos e das várias relações que determinam as 

vidas e as identidades de homens e mulheres e não fugiram à dramatização do 

dilema dos marginalizados da sociedade, Machado de Assis contribuiu para o 

estabelecimento de um clima criativo, crítico e intelectual do qual as escritoras 

poderiam emergir mais tarde. (FITZ; SHARPE, 1997, p. 29) 

 

Essa contribuição com a aparição de personagens femininas caracterizadas de 

forma densa em textos de autores homens renomados foi positiva em certa medida, já que 

conferiu visibilidade a elas. No entanto, apesar de ser um assunto que começou a ser 

abordado por eles, ainda precisava ganhar seu próprio espaço e evidência. 

Tal como as personagens femininas começaram a ter lugar na literatura brasileira, 

podemos dizer das mulheres escritoras, que também começam a questionar seus espaços 

na sociedade. Inúmeras autoras foram privadas historicamente de ocupar campos de 

produção cultural como teatro, música, cinema e literatura. O movimento feminista 

permitiu que mulheres passassem a reconstruir suas identidades e questionar o cânone 

literário nacional e universal que era em sua maioria composto por obras feitas por autores 

homens. Esse processo fez com que a mulher se libertasse das amarras muitas vezes 

opressoras e começasse a ter espaço e voz sobre diversos assuntos ligados às áreas da 

educação, cultura, política e outras. 

Ria Lemaire, em seu texto “Repensando a História Literária” (1994), comenta 

sobre a genealogia das sociedades patriarcais do passado em que o heroísmo estava 

diretamente relacionado ao masculino e não dizia respeito às mulheres. Essa tradição 

torna-se mais que um costume e passa a ser legitimada ao longo dos anos e na atualidade 

por meio de uma ideia de ancestralidade, desqualificando e excluindo o diferente, pela 

raça, pelo gênero. No que tange à crítica literária, os estudiosos apresentam a preocupação 
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em não deixar que os textos – comumente escritos por homens – estejam fora dos padrões 

impostos por estes conceitos preestabelecidos relacionados à tradição patriarcal. Dessa 

forma, a literatura de contribuição feminina era excluída do cânone até pouco tempo, 

segundo a autora. O que torna a história da literatura “fundamentalmente etnocêntrica e 

viricêntrica” (LEMAIRE, 1994, p.60). 

Segundo a autora, muitas descobertas relacionadas à literatura eram passadas de 

geração em geração através da oralidade e posteriormente faziam a transição para a 

escrita, o que foi acontecendo de maneira lenta e gradativa. Na Europa, por exemplo, essa 

transição aconteceu juntamente com uma cultura de língua estrangeira e antiga: o latim. 

Nesse sentido, a autora diz que “esta cultura não se enraizava na realidade cotidiana, mas 

numa tradição escrita, morta e predominantemente masculina e imposta por uma elite. 

(LEMAIRE, 1994, p.62). 

Assim, para Lemaire, a literatura feminista contribuiu para a desconstrução dos 

discursos tradicionais que estabelecem desigualdades entre os sexos, Para que a história 

literária possa ser pensada e estudada como um “sistema de relações de gênero, cujos 

códigos subjacentes dizem respeito às estruturas de poder da sociedade.” (LEMAIRE, 

1994, p.67). Para a autora, a crítica feminista demonstrava que as obras de autores 

homens não eram essenciais e universais, mas emitiam um posicionamento que estava 

longe de ser neutro, visto que refletia conflitos de poder ligados a fatores emocionais, 

sexuais e pessoais. 

Levando em consideração essas implicações da crítica feminista nas conquistas 

alcançadas por mulheres escritoras, é necessário compreender melhor suas vertentes para 

assim entender como a literatura reflete sobre problemas sociais, como por exemplo a 

desigualdade de direitos entre homens e mulheres, a violência de gênero, a relação entre 

vida pública e privada da mulher, entre tantos outros. 

O cânone literário majoritariamente masculino, heterossexual e branco tem sido 

abalado à medida que as discussões críticas começam a dar visibilidade às questões de 

gênero, e a valorizarem mulheres como leitoras e também como escritoras e críticas. 

Como consideram Sandra Gilbert e Susan Gubar em seu texto “Infecção na sentença: a 

escritora e a ansiedade de autoria” (2007), “a história literária ocidental é 

majoritariamente masculina – ou mais acuradamente, patriarcal.” (GILBERT, GUBAR, 

2007, p. 191). 

Gilbert e Gubar comentam que a análise da poética de acordo com os valores 

patriarcais é visível nos principais movimentos literários de nossa cultura. E que, nesse 
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contexto, a escritora mulher não sofre a “ansiedade de influência” da mesma maneira que 

os escritores homens, já que elas têm quase que exclusivamente precursores do sexo 

masculino para confrontar, ou seja, com perspectivas quase sempre diferentes das delas. 

Além desses predecessores terem a autoridade patriarcal, eles ainda coíbem as mulheres 

no sentido de reduzirem a escrita delas a estereótipos, nas palavras de Gilbert e Gubar, 

como “anjo, monstro” (GILBERT, GUBAR, 2007. p. 192), e em virtude disso as 

mulheres entram em embate com suas próprias identidades como mulheres e escritoras: 

 

Entram drasticamente em conflito com o seu senso de si mesma – quer dizer, 

de sua subjetividade, sua autonomia, sua criatividade. Por um lado, pois, os 

precursores masculinos da escritora simbolizam a autoridade; por outro, apesar 

dessa autoridade, eles falham em apontar meios pelos quais ela experimenta 

sua própria identidade como escritora. (GILBERT, GUBAR, 2007. p. 192). 

 
 

Desse modo, a “ansiedade de influência” de que fala as autoras, se torna uma 

“ansiedade de autoria”, em que há o medo de não poder criar, já que por ser mulher, ela 

jamais poderá ser uma precursora, papel majoritariamente desempenhado apenas pelos 

homens no decorrer da história. Nesse sentido, a mulher precisa redefinir como ela poderá 

se socializar para se afirmar como autora, e começa a ter necessidade de um público 

feminino para não se sentir sozinha e também inferiorizada pela autoridade patriarcal: 

A escritora – e podemos ver mulheres fazendo isso recorrentemente – busca 

por um modelo feminino não porque ela deseja cumprir á risca as definições 

masculinas de sua ‘feminilidade’, mas porque deve legitimar seus próprios 

esforços rebeldes. Ao mesmo tempo, como a maioria das mulheres 

condicionadas pelo patriarcado, ela é vitimada. (GILBERT, GUBAR, 2007. p. 

194). 

 

Assim, a escritora mulher teve inúmeros obstáculos que contribuíram para essa 

inferiorização de que falam as autoras, de modo que, quando se atreviam a escrever, eram 

classificadas como frágeis e incapazes: “Para as mulheres, a cultura patriarcal pressupôs 

desde sempre que o exercício mental teria consequências terríveis”. (GILBERT, GUBAR, 

2007. p. 202). Porém, as autoras contemporâneas conquistaram hoje autoridade para 

escrever por terem existido essas predecessoras, mulheres que tiveram realizações 

literárias no século XVIII e XIX, e mais tarde no século XX. 

Á vista disso é preciso reconhecer a importância dessas mulheres espalhadas pelo 

mundo que puderam receber educação, o que lhes permitia ler e escrever, mesmo que 

precisassem usar pseudônimos. Entre os séculos XIX e XX elas usavam pseudônimos 

para camuflar um estereótipo de escrita feminina e burlar os preconceitos que as 

impediam e afastavam do mundo da literatura e do ambiente acadêmico, já que, como em 
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outros meios, nesse em especial, as mulheres eram subjugadas. Um exemplo disso eram 

as autoras Mary Ann Evans e as irmãs Brontë, que eram conhecidas como George Eliot 

e os irmãos Bell respectivamente. 

As irmãs Brontë se escondiam atrás de nomes masculinos para que pudessem falar 

o que quisessem e não serem rechaçadas como autoras. Mary Ann Evans usava o 

pseudônimo George Eliot para conseguir notoriedade mais rapidamente e ao mesmo 

tempo proteger sua vida pessoal, já marcada por ataques por ter se relacionado com um 

homem casado. Seu romance Middlemarch (1871), o qual foi considerado sua melhor 

obra, foi descrito por Virginia Woolf como “um dos poucos romances ingleses para 

adultos”, em um artigo de 1919 sobre Evans. 

Algumas mulheres brasileiras também precisaram se esconder atrás de 

pseudônimos ou livros anônimos para exercerem a profissão de escritora. Maria Firmina 

dos Reis, por exemplo, foi autora do primeiro romance abolicionista brasileiro, Úrsula 

(1859). Apesar disso, a escritora o assinou inicialmente apenas como “uma maranhense” 

devido as críticas que receberia por ser uma mulher que ousou enveredar em um caminho 

socialmente reconhecido como dos homens. 

Nesse sentido, houve poucas aparições de mulheres escritoras nas listas de 

escritores consagrados pelo mundo. Nos anos 1970 e 1980, tivemos nomes como Cecília 

Meireles, poeta, cronista, educadora e muito reconhecida pelo que escrevia 

nacionalmente e também internacionalmente. Meireles participava de Conferências, dava 

palestras e aulas em universidades de outros países e tinha uma obra escrita em constante 

crescimento no Brasil expandindo para o exterior. 

É importante mencionar também os nomes de Lígia Fagundes Telles e Nélida 

Piñon, as quais ocuparam cadeiras na Academia Brasileira de Letras, e Marina Colasanti, 

Hilda Hilst, Adélia Prado tiveram sua escrita reconhecida por criarem personagens 

femininas complexas, apoiadas por uma mudança de mentalidade e maior liberdade de se 

expressarem. 

Tendo em vista essas conquistas de algumas escritoras na modernidade e na 

contemporaneidade literária, um evento que merece destaque é a publicação, nos Estados 

Unidos, de uma tese de doutorado de Kate Millet, intitulada Sexual politics (1970), ela 

começa a assumir um papel de questionadora do ambiente e da produção acadêmica 

majoritariamente masculina, como comenta Lúcia Osana Zolin (2009): “A constatação 

de que a experiência da mulher como leitora e escritora é diferente da masculina implicou 

significativas mudanças no campo intelectual, marcadas pela quebra de paradigmas e pela 
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descoberta de novos horizontes de expectativas”. A crítica feminista buscou contemplar 

as transformações sociais e os papéis da mulher ao longo dos anos, bem como procurou 

desconstruir os preconceitos que impedem mulheres de tomar seu lugar, principalmente 

quando falam de si e de questões próprias e relacionadas ao feminino, o que reverbera 

diretamente na forma de conceber a literatura escrita por mulheres. 

Em outro estudo importante no panorama da crítica feminista: “A crítica feminista 

no território selvagem”, a crítica norte-americana Elaine Showalter (1994) propõe um 

sistema para a literatura de autoria feminina e divide a crítica literária feminina em duas 

partes: a que se dedica à mulher como leitora e que para tanto se vale da análise desses 

estereótipos femininos e da pequena representatividade da mulher na literatura; e a que 

se dedica à mulher como escritora, baseando-se em um discurso crítico que dá ênfase para 

a escrita de autoria feminina. 

Levando em conta que a leitura e a escrita da mulher tiveram um processo 

diferente de evolução se comparado ao masculino, Showalter (1994) cria o termo 

Gynocritics (ginocrítica), cunhado para expressar as particularidades do processo de 

leitura e escrita da mulher que se distancia do cânone crítico androcêntrico. Esse 

revisionismo mostra como a condição da mulher moldou a sua própria expressão criativa. 

A autora diz que ao estudar as críticas feministas francesa, a qual é essencialmente 

psicanalítica e que salienta a repressão, a inglesa, que é essencialmente marxista que 

salienta a opressão, e a americana, essencialmente textual que salienta a expressão, 

percebe que todas elas recaem na ginocrítica, de modo que “lutam para resgatar o 

feminino de suas associações estereotipadas com a inferioridade” (SHOWALTER, 1994, 

p. 31) 

Segundo Showalter as teorias da Crítica Feminista fazem uso de quatro modelos: 

biológico, linguístico, psicanalítico e cultural, os quais apresentam perspectivas teóricas 

diferentes a cada texto. A crítica Biológica se apresentava como a manifestação mais 

extrema das diferenças de gênero, visto que servia de fundamento para os homens 

acreditarem que mulheres eram inferiores e que, devido à sua constituição biológica, 

tinham um destino já traçado, devendo ocupar seu papel de submissão. Por outro lado, a 

crítica biológica também foi usada por feministas radicais que celebram os atributos 

biológicos da mulher com superioridade. Esse modelo de crítica feminista tem como 

grande importância o corpo como fonte de imaginação. A autora diz que o “estudo da 

imagem biológica na escrita das mulheres é útil e importante na medida que 
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compreendemos que outros fatores além da anatomia estão envolvidos.” (SHOWALTER, 

1994, p. 35) 

O enfoque Linguístico e textual analisa se homens e mulheres usam a língua de 

forma diferente, de modo que essa teoria procura entender se a mulher pode criar novas 

linguagens, formas de leitura e escrita e se isso estaria ligado às diferenças de gênero. 

Assim, se para essas perguntas as respostas forem positivas, os aspectos biológicos, de 

socialização ou de cultura seriam levados em conta na produção escrita. Mas a teoria 

textual ainda dá prioridade a uma ideologia de dominação ao tratar como verdade a 

posição daquele que controla o discurso, ou seja, os homens. 

Na França, muitas feministas defendem uma linguagem revolucionária que 

romperia com o discurso patriarcal, e não apenas iria contra ele. Anne Leclerc, em Parole 

de Femme, conclama às mulheres: “a inventar uma palavra que não tenha caráter 

opressivo. Uma palavra que não casse a palavra e que desenrede as línguas” (LECLERC, 

1982, p. 9). Apesar de a ideia da formação de uma linguagem feminina não ter sido 

originada na crítica feminista, mas muito antes, pesquisadoras falam sobre tomar um 

caminho em que a escrita da mulher trabalhe dentro do discurso masculino, mas sempre 

pensando em destruí-lo. 

Showalter também comenta sobre abrir o campo linguístico das mulheres. 

Valendo-se de rascunhos de uma das palestras de Virgínia Woolf sobre a escrita das 

mulheres, em que a escritora protesta contra a censura que impede seu acesso à língua, 

Showalter diz que a literatura das mulheres ainda é assombrada por uma linguagem 

reprimida e que até resolver essas questões não se deve basear na linguagem a teoria da 

diferença. 

Já a teoria Psicanalítica incorpora os modelos biológicos e linguísticos e mostra a 

diferença de gênero numa teoria da psique ou do eu feminino, moldada pelo corpo, pelo 

desenvolvimento da linguagem e pela socialização do papel sexual feminino, tal qual a 

relação do gênero com o processo criativo. 

Zolin se baseia nos postulados de Freud para pensar “o processo de castração e da 

fase edipiana para definir a relação da mulher com a escrita” (ZOLIN, 2019, p. 228). A 

estudiosa considera sobre uma espécie de “desvantagem linguística e literária feminina” 

que diz respeito a uma escrita masculina, proposta por Lacan. Zolin constata que pelo fato 

de a mulher adquirir linguagem na fase edipiana – momento em que a criança aceita sua 

identidade sexual e a reconhece – a fala passa a ter uma significação privilegiada: “Sendo 

a linguagem da ordem do masculino porque são os valores do mundo masculino que ela 
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veicula, a criança adere a ela pela Lei do Pai: ao dizer eu sou” (ZOLIN, 2019, p. 228) se 

afastando de uma visão mais feminina correspondente à mãe. Consequentemente, Zolin 

entende que o acesso à linguagem para a menina seria problemático, pois ela só se 

comunica através da ordem masculina da cultura. A teoria psicanalítica estuda as 

características da escrita feminina considerando a problemática da identidade da mulher, 

de sua inferiorização na escrita em relação ao homem escritor. 

Por último, o enfoque cultural da Crítica feminista engloba teorias baseadas na 

biologia, na linguística ou na psicanálise, acrescentando que essas teorias são 

interpretadas segundo um contexto social no qual estão inseridas. Segundo Showalter: 

Assim, a primeira tarefa de uma crítica ginocêntrica deve ser a de delinear o 

locus cultural preciso da identidade literária feminina e a de descrever as forças 

que dividem um campo cultural individual das escritoras. Uma crítica 

ginocrítica iria, também, situar as escritoras com respeito às variáveis da 

cultura literária, tais como os modos de produção e distribuição; as relações 

entre autor e público, as relações entre arte de elite e arte popular, e as 

hierarquias de gênero. (SHOWALTER, 1994, p. 51) 

 

Sob essa perspectiva da crítica, além do gênero, são levadas em conta as diferenças 

entre as escritoras relacionadas a etnia, classe social, história. Dessa forma, a “cultura das 

mulheres forma uma experiência coletiva dentro do todo cultural, uma experiência que 

liga as escritoras umas às outras no tempo e no espaço.” (SHOWALTER, 1994, p. 44). 
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1.3 A autoria feminina 

 
 

Com o fortalecimento da crítica literária feminista em 1970, muitos estudiosos se 

dedicaram a analisar e resgatar a produção de autoria feminina, instaurando uma crítica 

ao cânone majoritariamente masculino. Os padrões do cânone baseados em cor, raça, 

classe social e gênero começam então a serem reconstruídos. Sobre isso, Lúcia Osana 

Zolin comenta: 

 
Historicamente, o cânone literário, tido como um perene e exemplar conjunto 

de obras-primas representativas de determinada cultura local, sempre foi 

constituído pelo homem ocidental, branco, de classe média/alta; portanto, 

regulado por uma ideologia que exclui os escritos das mulheres, das etnias não- 

brancas, das chamadas minorias sexuais, dos segmentos sociais menos 

favorecidos etc. Para a mulher inserir-se nesse universo, foram preciso uma 

ruptura e o anúncio de uma alteridade em relação a essa visão de mundo 

centrada no logocentrismo e no falocentrismo. (ZOLIN, 2009, p.327) 

 
 

Os discursos que se quer promover são os que darão visibilidade e voz à mulher 

e, ao mesmo tempo, desafinam-se com o que já estava arraigado aos olhos e ideais 

coletivos de parte da história da literatura. 

O resgate da produção literária de autoria feminina é de grande importância, já 

que foi em muitos momentos esquecida ou deixada de lado, reprimida e silenciada por 

anos, o que acarretou em uma maior dificuldade de participação da mulher na chamada 

alta literatura feita por homens. Muitas escritoras foram descobertas no processo de 

resgate da produção feminina, porém muitas delas não foram lembradas ou tiveram seus 

escritos citados pela crítica. A importância de dar voz à autoria feminina consiste em 

oportunizar a participarão ativa da mulher no mundo da crítica, no mundo acadêmico e 

literário em que suas obras serão lidas e valorizadas pela qualidade de produção e pela 

representatividade e espaço de direito: 

 
Nesse sentido, tem fundamental importância o trabalho de resgate da produção 

literária de autoria feminina, relegada ao esquecimento pela tradição canônica 

sob o pretexto de consistir numa produção de baixo valor estético em face da 

chamada alta literatura de autoria masculina. No Brasil, o resultado desse 

trabalho aponta para a descoberta de inúmeras obras de escritoras do século 

XIX, que, apesar de sua qualidade estética, jamais foram citadas pela crítica. 

(ZOLIN, 2009, p. 328) 

 
 

Ainda sobre a produção literária de mulheres, Showalter fala de uma divisão da 

literatura de autoria feminina inglesa em três etapas, cada uma com padrões, temas, 
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problemas que se manifestavam de geração para geração. Como mostra Gabriela Fonseca 

Tofanelo, as três etapas pensadas pela autora americana são: 

 
A feminina (1840-1880), em que eram repetidos os padrões tradicionais ainda 

vigentes na sociedade, ou seja, masculinos, e pelo fato de a mulher não poder 

escrever, eram adotados pseudônimos; a feminista (1880-1920), marcada pelo 

protesto à exclusão, questionamentos de suas próprias condições, por parte das 

mulheres; e, por fim, a fêmea, de 1920 até a atualidade, que eclodiu com a 

conscientização de sua autorrealização. (TOFANELO, 2015, p. 3) 

 

Para explicar esses momentos, explanaremos sobre as características de cada fase, 

com exemplos de obras de autoras estrangeiras e brasileiras. Assim, a primeira fase, a 

Fase Feminina, poderia ser caracterizada pela internalização dos valores já existentes na 

sociedade, está relacionada a uma reduplicação da tradição, sem fugir dos valores 

dominantes da época. Alguns exemplos de romances seriam Jane Eyre (1847) e Shirley 

(1849) de Charlotte Brontë e Middlemarch (1871) de George Eliot, pseudônimo de Mary 

Ann Evans. 

Trazendo para os moldes da literatura brasileira, que teve autoras e textos se 

classificando nas fases em períodos diferentes, podemos identificar Úrsula (1859), da já 

citada autora, Maria Firmina dos Reis. O romance de Reis pode ser enquadrado em 

padrões românticos em que a protagonista Úrsula é como uma donzela frágil e pura que 

é disputada entre o bom moço e virtuoso, Tancredo, e o vilão e cruel Fernando. O enredo 

mostra do início ao fim como toda a história é construída sob os pressupostos da ideologia 

patriarcal. 

A Fase Feminista, que não necessariamente está vinculada a obras de cunho 

explicitamente enquadradas no movimento social que foi o feminismo, pode ser 

caracterizada, segundo Showalter, por um momento de ruptura em relação aos modelos e 

valores dominantes revelados também na literatura, como mostra a fase feminina. Agora, 

essa nova etapa se estendeu até os anos de 1990. 

A primeira parte dessa etapa está relacionada a uma maneira diferente de narrar 

nesse meio que ainda não era o mais confortável para a mulher, e que pode ser muito bem 

exemplificada pelos contos e romances de Clarice Lispector. Essas obras trazem críticas 

ao modelo patriarcal e mostram também a posição em que a mulher se encontrava 

socialmente, muitas vezes reprimida e condicionada aos valores da época. 

Podemos citar então o livro Laços de família (1960), de Clarice Lispector, uma 

coletânea de contos que tem muitas protagonistas femininas que estão frequentemente 
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inseridas em um ambiente doméstico. Lispector mostra como essas mulheres têm, em sua 

maioria, vidas moldadas pelo casamento, maternidade, e que sofrem as angústias da 

clausura do espaço privado. Mesmo assim, as protagonistas da escritora ucraniana entram 

em contato com a condição adversa que enfrentam, e em certos momentos refletem sobre 

essa condição, o que é um enorme desafio para elas, já que a família é como um espaço 

sem saída. 

Já a Fase Fêmea apresenta como marco, segundo Zolin, o romance O homem da 

mão seca (1994), de Adélia Prado, em que “a personagem central, Antônia, se encontra 

emergida em questionamentos acerca de imposições que oprimem sua existência.” 

(ZOLIN, 2009, p.334). Assim, essa fase corresponde a uma ideia de autorrealização da 

autoria feminina que se estende até os dias atuais. É chamada também de fase “da mulher” 

e pode ser caracterizada pela autodescoberta e pela busca da identidade” (ZOLIN, 2009, 

p.330). Além disso, nessa fase pode-se perceber a representação de uma imagem feminina 

nova, e mais livre do peso da tradição patriarcal como acontecia na fase feminista. 

Apesar da existência de uma contínua reflexão sobre a autoria feminina nas três 

fases, a sociedade ainda é em parte relutante e conservadora quanto a dar valor e 

relevância aos escritos femininos tanto quanto se dá aos estudos e escritos feitos por 

homens. Marina Colasanti, ao falar da escrita feminina, discute sobre esse preconceito 

ainda existente: 

 
Ora, as escritoras estão perfeitamente conscientes de que ainda hoje um 

preconceito pesado tende a colorir de rosa qualquer obra de literatura feminina. 

Apesar da onda dos anos sessenta que envolveu os escritos das mulheres em 

um grande e esperançoso movimento, não conseguimos vencer a barreira. O 

preconceito perdura. Pesquisas mostram que basta a palavra mulher em um 

título para espantar os leitores homens e abrandar o entusiasmo dos críticos. E 

embora não precisemos mais nos esconder atrás de pseudônimos masculinos, 

como no século XIX, sabemos que leitores abordam um livro de maneira 

diferente quando ele é escrito por uma mulher ou por um homem. 

(COLASANTI, 1997, p. 37) 

 

Cíntia Moscovich se insere no rol das escritoras contemporâneas que refletem 

sobre o lugar da mulher na vida social. Em Arquitetura do arco-íris (2004), há histórias 

de mulheres que vivem um processo de amadurecimento, marcado pelo embate com os 

familiares e pela busca por suas próprias experiências de vida e, consequentemente, de 

seu crescimento como ser humano. Ao discutir as relações familiares, Moscovich lança 

reflexões sobre como o lugar que a mulher integra na família reflete o macroespaço das 

pressões sociais no espaço público. Assim, a autora gaúcha dialoga com a tradição de 
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uma literatura feita por mulheres e delineia outras formas de se pensar essas questões 

expostas sob um olhar da contemporaneidade. 

 

 

1.4 A mulher e as estruturas familiares 

 
 

As configurações familiares são definidas pelos contratos de convivência entre os 

membros da família, que apresenta formas plurais de estruturação na atualidade. Os 

modelos de família foram se transformando ao longo dos tempos e tornando possível a 

existência de diferentes configurações. Mas nem sempre foi possível legitimar formas de 

estruturação familiar mais livres. A sociedade brasileira do século XIX viu o crescimento 

e o fortalecimento da burguesia, a consolidação do capitalismo e a reinvenção dos 

movimentos sociais e políticos, o que acarretou uma reestruturação da composição 

familiar mais tradicional. 

Na família colonial dos séculos XVIII, comumente os homens cuidavam dos 

negócios fora e a mulher é que cuidava da educação dos filhos e da casa, apesar do homem 

ainda exercer toda a autoridade sobre o lar. Esse modelo vai cedendo espaço para a família 

tradicional patriarcal também nesse período, em que o chefe de família comanda de perto 

esposa e seus vários descendentes, agregados, escravos, até que finalmente dá lugar à 

configuração de uma família nuclear burguesa, mais intimista e fechada, reduzida ao pai, 

à mãe e a poucos filhos, sem, necessariamente, a presença de agregados e criados. 

Mary Del Priore, em “Brasil colonial: um caso de famílias no feminino plural” 

(1994), comenta que no século XVIII, momento em que se inaugura uma revolução 

ocupacional em Minas, Mato Grosso e Goiás, há uma mudança nos costumes e 

configurações familiares frutos do cotidiano da colônia. Os fatores históricos que 

desencadearam essas ocupações, estavam relacionados segundo Del Priore em uma etapa 

da colonização até o fim do século XVII que correspondeu à ocupação do litoral do 

Amazonas em 1616, até o Rio da Prata em 1680. “Derramando-se pelo interior, os 

colonizadores penetraram os sertões do Nordeste e de São Paulo e tatearam o vale 

amazônico” (DEL PRIORE, 1994, p.70), por esses fatores suscitaram a revolução 

ocupacional em Minas, Mato Grosso e Goiás. 

Segundo Del Priore, as primeiras configurações de família colonial ainda 

influenciam na forma como é delineado o lugar da mulher como esposa e mãe nas 
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sociedades mais atuais. A igreja assumia grande importância na família colonial e 

entendia que a mulher deveria viver confinada na casa e na privacidade doméstica, já que 

o homem vivia em trânsito para as ocupações que se promoviam na época: 

Ser mãe de família passa a ser gradualmente uma meta de contornos muito bem 

definidos. A família, ancilar unidade de produção e reprodução, deveria 

entreter-se em torno da mãe supostamente exemplar, e esta, ao ‘instituir e 

educar os filhos cristãmente’ e ‘cuidar com diligencia das coisas da casa’ como 

recomendava um pregador setentista (Arceniaga, 1742), integrava a si mesma 

e os seus ao processo de formação do capitalismo na Idade Moderna. Sob as 

luzes do Antigo Sistema Colonial, a vida feminina recatada e voltada para o 

fogo doméstico e os filhos fazia da mulher um chamariz para que se canalizasse 

na esfera do lar a energia que, fora dela, pudesse confundir-se com desordem 

e contravenção, baralhando os pressupostos de ordem e trabalho implícitos no 

sistema de produção. (PRIORE, 1994, p.71) 

 

 
Assim, na família colonial brasileira mesmo que chefe da família estivesse 

ausente, tomando conta dos negócios fora de casa e viajando, ainda exercia sua autoridade 

sobre a mulher e os filhos e cuidava da honra familiar e tinha seus moldes pautados em 

valores cristãos. Assim, como foi mencionado antes, a mulher ficava responsável pela 

ordem da casa e pela educação dos filhos na ausência de seu marido. Roosemberg 

Rodrigues Alves, em seu artigo “Família Patriarcal e Nuclear: Conceitos, características 

e transformações”, publicado em 2009, fala sobre como era visto o papel da mulher nesse 

tipo de configuração familiar: 

 
Por exemplo, relativamente ao papel da mulher dentro da família durante os 

três primeiros séculos, percebe-se certo exagero por parte dos historiadores e 

romancistas quando colocam o estereótipo do marido dominador e da mulher 

submissa. Existiam na realidade variações de comportamento de acordo com 

os diferentes níveis sociais das mulheres. A própria natureza do sistema 

patriarcal e a divisão de trabalho entre o marido e a esposa criaram, de certo 

modo, condições para a afirmação da personalidade feminina, dada a sua 

influência direta junto à família (ALVES, 2009. p.7). 

 
 

O estereótipo do marido dominador aparece bastante, mas como diz Alves, havia 

variações de estruturas e relações familiares, e não se pode dizer que todas as mulheres 

eram dominadas e impedidas de trabalhar, ou que a divisão do trabalho se desse apenas 

pela dominação masculina, mas devemos levar em conta que existiam esses níveis sociais 

das mulheres, seu comportamento e papel social. 

Assim, Samara (2002) comenta que a família brasileira seria o resultado da 

transformação e adaptação da família portuguesa ao nosso ambiente colonial, ou seja, 

dessa configuração de família colonial com seus costumes e tradições, influenciados pela 
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sociedade europeia, o que gerou o arranjo familiar que se vê nos moldes patriarcais, com 

suas tendências e regras conservadoras. 

Na família patriarcal brasileira, o arranjo familiar se dava por meio do pai-senhor- 

marido da família, a esposa, os dependentes, agregados, filhos ilegítimos e até mesmo por 

escravos no período colonial, como comenta Daniele Ribeiro de Faria, em seu estudo “A 

família nuclear burguesa e a ressignificação do feminino no Brasil do século XIX: um 

estudo a partir do romance Senhora” de 2017: 

 
Legitimada pelo modo de vida cristão, a família patriarcal brasileira era 

composta por um grande número de dependentes, agregados/as e escravos/as 

durante o período colonial. A “casa grande” era gerenciada pela figura do 

patriarca, geralmente o homem mais velho da casa, que detinha o poder sobre 

os/as demais. Aos poucos, essa organização familiar foi cedendo lugar à 

família nuclear burguesa menos numerosa, formada por pai, mãe e filhos/as e, 

quando um de seus membros assumia o matrimônio, mudava-se para uma 

residência própria, mais reservada à intimidade de sua nova família. (FARIA, 

2017, p.32-33) 

 
 

No Brasil, no modelo de família nuclear burguesa ainda aparecem traços dos moldes 

da família patriarcal. Pollianna de Fátima Santos Freire, na tese Afetos possíveis: a 

representação de diferentes tipos de arranjos familiares na literatura brasileira 

contemporânea (2020), mostra que a organização da família brasileira se deu a partir da 

confluência entre os três povos: europeus, indígenas e negros africanos. A estudiosa 

aponta que, com a colonização portuguesa, as famílias foram se construindo civil e 

economicamente em meios rurais e a agricultura deu o primeiro suporte para essa 

sociedade, bem como a “estabilidade patriarcal da família, o trabalho contínuo fruto da 

escravização, as uniões entre portugueses e índias” (FREIRE, 2020, p.22). 

Na casa-grande havia um sistema poligâmico, de modo que os filhos legítimos das 

senhoras e senhores conviviam com os filhos ilegítimos, frutos de relações fora do 

casamento, os quais eram cuidados normalmente pelas senhoras e por suas amas, 

mulheres negras e escravizadas que cuidavam da casa, das crianças e de suas “patroas”. 

Essas configurações são exploradas nesse tipo de núcleo de forma legitimada pelo poder 

absoluto do senhor: 

Com relação às mulheres, sobretudo às negras, os casamentos dos senhores 

nobres não impediam, nos termos de Freyre, que eles mantivessem seus amores 

furtivos e suas concubinas, na maior parte dos casos, suas escravizadas, o que 

ratifica a ideia apresentada anteriormente de que a formação social do Brasil 

colônia se estruturou a partir do sistema poligâmico (FREIRE, 2020, p. 33) 
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Era comum os homens terem relacionamentos fora do casamento e gerarem filhos 

ilegítimos, de modo que cabia à esposa cuidar também dos filhos ilegítimos de seus 

maridos, visto que não tinham outra alternativa em uma configuração familiar em que o 

homem possuía poder absoluto. 

A família da casa-grande é um núcleo que compõe parte da sociedade e se mantém 

com uma série de normas que moldam o indivíduo e suas relações externas. No século 

XIX no Brasil o modelo de família nuclear burguesa propõe novas configurações e 

passa a partir desse momento a ser disseminado na sociedade por meio de 

dispositivos diversos. A ascensão da classe burguesa, sobretudo no século 

XIX, delineia, então, novas configurações sociais, concebidas como um 

projeto político que, em tese, deve abarcar toda a população e que afeta vários 

segmentos da sociedade: o pai passa a ser legitimado como único provedor da 

família; a mulher burguesa e o seu papel de mãe e esposa devotada são 

supervalorizados; a sexualidade, cada vez mais, se restringe somente ao 

casamento socialmente legitimado. (FREIRE, 2020, p.41) 

 

 
Sobre o papel da mulher na família de moldes patriarcais, nos séculos XVII e 

XVIII, Eni de Mesquita Samara, em seu texto O que mudou na família brasileira? (da 

colônia à atualidade) (2002), considera que o poder de decisão formal pertencia ao 

marido, como protetor e provedor da mulher e dos filhos, cabendo à esposa o governo da 

casa e a assistência moral à família” (SAMARA, 2002, p. 32). Dentro desse modelo, 

apesar de o homem ser quem trabalhava fora, foram se constituindo situações em que a 

mulher começava a exercer atividades econômicas fora do lar: 

Mulheres exerciam atividades econômicas fora do âmbito doméstico e as 

solteiras com prole natural chefiavam famílias. Nessas paragens, não era fácil 

para os poderes constituídos, tentar fixar os padrões impostos pela colonização, 

que não eram seguidos pela maior parte da população. (SAMARA, 2002, p.33) 

 

 
No século XVIII no Brasil, após as migrações masculinas que deixavam uma 

lacuna, as mulheres começaram a trabalhar não apenas nas lavouras como nos espaços 

urbanos. Apesar de as mulheres terem conquistado o direito de trabalhar fora, de cuidar 

sozinhas de suas famílias, de serem solteiras ou mesmo de escolherem cuidar do lar 

doméstico, muitas famílias ainda têm em sua estrutura valores patriarcais em que algumas 

mulheres se sentem na obrigação de se casarem, de cuidar do lar e do marido e até mesmo 

de serem mães. Samara também comenta sobre esse período: 

No século XVIII, a situação era semelhante em áreas mais pobres do Sul, que 

gravitavam em torno das Minas como a Capitania de São Paulo, com núcleos 

urbanos em crescimento e uma vida rural mais modesta que a do Nordeste. Nos 
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engenhos de cana paulista, as escravarias eram menores. Assim, na falta do 

braço escravo, lavradores empobrecidos trabalhavam a terra com suas famílias 

e aceitavam membros subsidiários para ajudar na faina diária. No meio urbano, 

pequenos negócios e uma gama variada de serviços ligados ao abastecimento 

ofereciam oportunidades para a população desvinculada do setor exportador. 

Isso favoreceu a atuação das mulheres trabalhadoras que estavam presentes por 

toda a parte e ocupavam os espaços que eram deixados pela migração 

masculina e a falta de escravos. Tudo isso, sem dúvida, vai alterar o quadro da 

organização familiar e das relações de gênero. (SAMARA, 2002, p.33) 

 

 
Assim, é possível observar que entre os séculos XVI, quando as influências da 

colonização portuguesa se estendiam pelo país, até o século XIX, como comentam Mary 

Del Priore (1994), Freire (2020) e Samara (1997; 2002) os arranjos familiares no Brasil 

eram patriarcais, mas também apresentavam modelos centrados na matrifocalidade, que, 

independentemente de ser motivada pela imigração dos homens ou outros fatores como 

abandono e pobreza, sempre esteve na base da pirâmide social. Essa estrutura matrifocal 

conformou a configuração familiar mais próxima ao que temos na realidade brasileira, 

embora o discurso hegemônico tenha buscado legitimar no imaginário social que os 

arranjos centrais eram o nuclear patriarcal e nuclear burguês. 

Apesar de existirem outros modelos, como o matrifocal, e que segundo Priore e 

Samara este é um dos que pode ser observado desde a colonização como um dos arranjos 

que coadunam com as estruturas de família do Brasil, existe uma pressão no imaginário 

social para que o modelo patriarcal subsista. O que mostra que o modelo matrifocal em 

que a mãe era a única autoridade na família, foi um modelo até mesmo pouco estudado, 

por ser considerado uma espécie de anomia, uma desordem social que não era o padrão 

seguido pelas famílias da época. Segundo Freire (2020), a matrifocalidade, apesar de não 

estar presente apenas em arranjos de famílias de baixa renda, era considerada uma 

estrutura que abarcava em sua maioria as camadas mais pobres da sociedade e que a 

pobreza era o fator crucial para que essa composição existisse. 

As estruturas familiares são diversas quando retratadas pela literatura, mostrando 

um tratamento desconstrutor dos valores e padrões burgueses e patriarcais, mas também 

confrontando-os, para representar como acontecem as relações entre os membros da 

organização familiar. Nesse sentido, é importante citar as obras Laços de Família 

(primeira publicação em 1960), de Clarice Lispector, e Arquitetura do arco-íris (2004), 

Cíntia Moscovich, por serem duas obras de contos que dialogam com as questões sobre 

a estruturação familiar. Apesar de não ser objetivo desse trabalho realizar um estudo 

comparativo entre as duas obras, é relevante mencionar que Moscovich retoma, em 
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Arquitetura do arco-íris, motivos e cenas recorrentes na obra clariceana, estabelecendo 

um diálogo sobre a forma como a família é configurada nos contos dessa coletânea de 

1960. 

Elódia Xávier, em seu texto “Clarice Lispector: A família no banco dos Réus” (2008), 

aponta para as características da família nuclear burguesa como sendo uma junção de um 

“modelo importado da Europa, que encontrou aqui a predominância da família patriarcal 

rural como modelo ideológico” (XAVIER, 2008, p.52). A autora comenta que é esse o 

modelo de família que Clarice Lispector questiona em contos que dialogam com alguns 

contos de Cíntia Moscovich que serão analisados aqui. Lispector, segundo Xavier, discute 

a ideia da condição da mulher dentro desse modelo marcado pela hierarquia nas relações 

de gênero, em que ela é condicionada a voltar ao confinamento do lar. No conto “Amor”, 

por exemplo, “temos o marido forte e decidido, reconduzindo a mulher a sua imanência” 

(XAVIER, 2008, p.52). Do mesmo modo como faz Lispector, também é possível ver 

esses aspectos de que fala Xavier, nos contos de Moscovich, quando a autora escreve 

sobre os laços familiares que envolvem as protagonistas e testemunham os conflitos dos 

indivíduos, principalmente dessas mulheres, sutilmente evidenciados pela autora gaúcha. 

Como elucida Elódia Xavier (2008) motivos estruturantes da narrativa como o 

casamento, a maternidade, a posição do homem no núcleo familiar e a condição da mulher 

no lar, como mostra o livro Laços de família de Lispector, são relevantes de se apontar, 

já que são as relações entre os familiares que “protegem e sufocam os desencadeadores 

dos dramas vividos” (XAVIER, 2008, p.51). Xavier também observa como o processo de 

modernização da sociedade brasileira interfere na mentalidade, no comportamento e nas 

relações sociais dos indivíduos. E diz que “a nação cede lugar ao indivíduo enquanto 

sujeito da história. Esta noção de indivíduo como valor social, está associada a uma 

determinada visão de família: a família nuclear burguesa, herdeira da tradicional família 

patriarcal” (XAVIER, 2008, p.52). E que é esta a organização de família questionada por 

Clarice Lispector em Laços de família. Então, levando a análise desse estudo para a 

contemporaneidade e para a contística de Cíntia Moscovich, o mesmo acontece em 

Arquitetura do arco-íris. Apesar de esta pesquisa não se ater a um estudo comparativo, 

será observado no próximo capítulo como esses temas serão tratados dentro da obra de 

Moscovich. 

Podemos perceber que o tema da família, as relações existentes nessa 

configuração são constantes e de grande importância para a construção dos contos de 
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Arquitetura do Arco-íris (2004). Do mesmo modo como Lispector, a escritora gaúcha 

reflete sobre o casamento, a maternidade, a manutenção do lar doméstico, a presença de 

crenças e tradições dentro do ambiente familiar e como as protagonistas lidam com esse 

cenário, de tal forma que o choque entre as pressões familiares tradicionais, e mesmo as 

crenças limitantes das protagonistas sobre seu papel na família, e outras formas de 

existência fora das concepções da família patriarcal, ajudam na reflexão sobre suas 

personalidades e seus desejos mais autênticos. 

Abordando todos esses assuntos, relacionando-os ao ambiente e a estrutura 

familiar, Cíntia Moscovich traz os contos “O telhado e o Violinista”, “Cartografia”, O 

escândalo das estrelas da noite”, “Os laços e os nós, os brancos e os azuis”, “Arco-íris à 

meia noite” e “Bonita como a lua” que vão tocar em pontos importantes para a construção 

de Arquitetura do Arco-íris no que diz respeito as relações familiares das protagonistas 

criadas pela autora. 
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CAPÍTULO 2: AS RELAÇÕES FAMILIARES EM “O TELHADO E O 

VIOLINISTA”, “CARTOGRAFIA” E “O ESCÂNDALO DAS ESTRELAS DA 

NOITE” 

2.1 As questões da maternidade e as relações familiares entre mães e filhos em “O 

telhado e o violinista” 

O conto que abre o livro de Cíntia Moscovich, “O telhado e o violinista”, apresenta 

uma família judia, composta pela avó, pai, mãe e filhos e é narrado em primeira pessoa 

por uma mulher adulta, casada e que tem uma filha pequena. Ela relembra uma história 

de sua infância, de quando tinha apenas nove anos de idade, trazendo a partir da memória 

uma situação ocorrida com sua família. 

Quando era pequena, a protagonista do conto passa por um momento de ofensa, 

em que outra criança, Paula, a chama de “judia suja”, o que a fez sentir raiva e dor como 

jamais tinha sentido, fazendo com que ela pensasse sobre quem era e o que a origem 

judaica representava em sua vida. O fato de sua família ser judia e muitas tradições ainda 

estarem presentes em seu dia-a-dia, despertou em Paula, a menina que desferiu ofensas a 

protagonista, uma atitude que os pais e a avó sugeriram ser antissemita. Assim, a 

protagonista sente pela primeira vez a intolerância religiosa contra ela e sua família. É 

por meio da reação tempestuosa dos membros da família em relação ao comportamento 

de Paula que a criança consegue identificar os pesares das antigas histórias dos judeus e 

das perseguições que a avó contava. 

Pela primeira vez a protagonista sentiu que se abria “uma violenta ferida de 

sangue, uma hemorragia de raiva e de dor grande demais para o espírito de uma menina” 

(MOSCOVICH, 2004, p.16). Aqui, a criança tem a primeira experiência de 

constrangimento e de insulto que, apesar de feito por outra criança, trazia uma carga 

histórica de dor e perda que sua família gostaria de esquecer. Assim, ela devolve o insulto 

da maneira que entende ser condizente com o fato de ser chamada de “judia suja”. Quando 

a menina conta para avó, a matriarca da família, com um olhar mais maduro, observa que 

a briga teve início porque Paula queria fazer da boneca da neta a empregada na brincadeira 

de casinha, a avó entende a má intencionalidade e em iídiche9 lança uma ofensa e tenta 

 
 

9 O iídiche é uma língua da família indo-europeia, pertencente ao subgrupo germânico, tendo sido adotada 

por judeus, particularmente na Europa Central e na Europa Oriental, no segundo milênio, que a escrevem 

utilizando os caracteres hebraicos. Fonte: https://educalingo.com/pt/dic-pt/iidiche 



45 
 

consolar a menina. Porém, a situação deixa a avó angustiada, já que nela uma dor antiga 

estava se reacendendo. 

Dessa forma, a relação da menina com a avó matriarca da família que tem o papel 

de transmissora das tradições judaicas e de protetora da família assume ênfase em alguns 

episódios que se passam na narrativa. Berta Waldman, em seu estudo “Comida, família e 

escritura na ficção de Cíntia Moscovich” (2016), mostra que nesse conto o pai pouco 

aparece, de modo que a avó matriarca assume o primeiro plano para mostrar a força de 

transmissão dos ensinamentos da cultura judaica para a menina: 

A avó é uma remanescente dos judeus vindos do shtetl, primeira geração de 

imigrantes. É falante do ídiche, idioma que permeia a narrativa, coagulado em 

expressões, frases feitas, aforismos: oi, veis is mir, mishigine, mazel tov; em 

comidas: beigales, guefilte fish, chrein. É a detentora da tradição familiar, o 

que se nota no empenho em transmitir para a neta as histórias de cossacos com 

sabres em seus cavalos, acuando os judeus, vivenciadas por ela em sua terra de 

origem. (WALDMAN, 2016, p.3) 

 

 

É a matriarca quem dá a base para a manutenção dos costumes e tradições pelos 

quais aquela família vive, já que presenciou a perseguição aos judeus. O pai da menina 

apenas retoma os ensinamentos e o discurso da avó, embora muito abstratamente.: 

Além disso o pai retoma o discurso da mãe e avó da menina, mas em um nível 

mais abstrato. Ele trata do horror ancestral do ódio, das perseguições, dos 

mortos inocentes, da casa e da família da avó arrasadas num pogrom. Entre 

avó e o pai da menina, há uma continuidade de discursos: ambos giram em 

torno dos mesmos episódios, mas a avó testemunha os acontecimentos, 

enquanto o filho os retoma, sem tê-los vivenciado. Ambos são unânimes em 

considerar que filha (e neta) deveria cortar relações com a coleguinha 

antissemita, porque esta recoloca em cena uma história experimentada por 

judeus em geral, e pela avó, em particular − figura tão próxima deles todos. 

(WALDMAN, 2016, p.3) 

 

 
Nesse enlace, o xingamento “judia suja” comove e promove exaltação em toda a 

família. As relações familiares no conto se enlaçam cada vez mais a partir desse 

acontecimento de intolerância religiosa. Relembrando e revivendo essa dor dos 

antepassados, o pai, a avó, a mãe e a filha tornam-se mais do que nunca, juntos, parte de 

um todo. 

Em um outro momento do conto, a avó traz uma galinha para o almoço da família, 

mas a menina não deixa que ela seja morta, dando até mesmo um nome a ela: Hortência. 

A galinha a certa altura do conto bota um ovo e de uma simples ave começa a ser tratada 

como mãe pela família que a acolheu. O pintinho que nasce também ganha nome: Fúlvio. 
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Paula, a criança considerada antissemita, vai até o apartamento da família para ver o 

pintinho e a menina atende a porta, sem querer deixá-la entrar. Mesmo sendo uma 

presença indesejada, Paula entra furtivamente na casa e com um gesto de vingança acaba 

matando o pintinho, filho da mais nova mãe da família, apertando-o entre suas mãos. 

Esse ataque final mostra como os laços judaicos da família se afunilam quando 

todos se mobilizam para impedir Paula de matar o pintinho: a protagonista ainda menina 

que desconfiada guarda a porta com o corpo tentando impedir que Paula entre e veja 

Fúlvio, o pai que ao saber da presença da colega diz que “antissemitas só são sinceros no 

ódio.” (MOSCOVICH, 2004, p.29) impedindo-a de entrar, além dos gritos de pai, mãe, 

avó, quando percebem que a garota já está dentro da área de serviço apertando o pintinho 

entre as mãos. 

A avó, nesse momento, toma Paula como um cossaco e começa a golpeá-la com 

uma vassoura: “obedecendo as velhas tradições, ganhava uma energia nunca vista e 

perseguia a menina brandindo a arma de pau e piaçava.” (MOSCOVICH, 2004, p.33). 

Então percebe-se que “Embora existam marcas judaicas no dia a dia da vida familiar 

(menção a comemoração das festas, culinária, hábitos, uso esporádico do ídiche), elas se 

acirram e formam uma espécie de trincheira quando surge o ataque de fora.” 

(WALDMAN, 2016, p.4) 

Como comenta Berta Waldman, apesar de haver essa “trincheira” e a explosão de 

sentimentos de defesa quando acontece esse ataque de fora, como no caso da intolerância 

com os judeus na casa da protagonista e a morte de Fúlvio, com o passar do tempo essa 

exacerbada força do golpe se acalma e se neutraliza. É o que acontece com a protagonista 

já adulta, com sua filha à mesa. 

Anos depois, a narradora que agora é mãe, relembra o acontecido na mesa de 

jantar quando sua filha traz para casa um pintinho. Embora relembre toda a dor causada 

por Paula ligada ao episódio de Fúlvio, a protagonista escolhe não contar toda a história 

que aconteceu em sua infância para o marido e principalmente para a filha. A narradora 

parece selecionar as memórias que serão transmitidas: 

Por quê? quis saber a filha. Olhei meu marido, olhei minha filha: eles 

esperavam a resposta que ia salvar a família e a humanidade. — Sei lá – Quis 

ganhar tempo. E já ia falar algo sobre pogroms, holocaustos e pescoços 

quebrados, quando fui interrompida por um longo – tão longo – piar do pinto. 

O adorado estava resplandecente em sua sabedoria amarela. (MOSCOVICH, 

2004, p. 36) 
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“O telhado e o violinista” de Moscovich dialoga com o texto de Scholem 

Aleiche10, O violinista no telhado, de 1964, versão musical de seu romance Têvie, o 

leiteiro, o que também poderia explicar o título do conto de Moscovich. O musical: 

trata da crise central que afetou o povo judeu nos tempos modernos, a grande 

crise social que ocorreu em função do progresso. O protagonista é o último de 

uma dinastia de judeus crentes, enquanto sua filha Have localiza-se como sua 

oponente, pondo em relevo o judeu laico moderno. É curioso observar que a 

personagem moderna de Scholem Aleichem é representada por uma mulher e 

não por um homem, dado que aponta para a enorme dimensão de mudanças 

ocorridas na época. (WALDMAN, 2016, p.3). 

 

 
Há   também   um   filme estadunidense de 1971,   do   gênero comédia 

dramática e musical, realizado por Norman Jewison, baseado nesse mesmo musical 

da Broadway de mesmo nome, que por sua vez foi baseado nos contos de Scholem 

Aleichem como mencionado acima. Uma das filhas de Tiviê, Have se casa com um não 

judeu, o que mostra um corte na tradição judaica. Isso apresenta, como discorre Waldman, 

uma mudança nas dimensões ocorridas na época, em que uma mulher transgride os 

padrões socialmente aceitos, remodelando as relações familiares já existentes e as 

ligações entre os membros da cultura tradicional judaica. 

Levando em consideração esse diálogo, podemos comparar a escolha da 

protagonista do conto de Moscovich, de afrouxar os laços identitários de sua família com 

a memória judia, com o que fizeram Tiviê sofrer com relação as suas filhas quando elas 

se afastaram das tradições e valores judaicos. No conto de Moscovich, apesar disso, a 

narradora não sofre e não se sente pressionada pela filha ou pelos costumes de seus pais 

e avós, não havendo um conflito familiar nesse caso. A família de Tiviê em O violinista 

no telhado era judia e vivia na cidade de Antevka, no Império Russo em 1905. Tinham 

uma vida difícil na pequena cidade que era dividida em duas partes, uma ortodoxa e uma 

maior da Igreja Ortodoxa Russa. 

O antissemitismo é um dos pontos mais importantes para que a mãe não conte 

todo o episódio para a filha, pertencente à terceira geração de imigrantes judaicos no 

 
10 Segundo Mendy Tal Cientista Político e Ativista Comunitário: “Sholem Aleichem: romancista, ensaísta, 

dramaturgo e um dos grandes escritores do final do século XIX e início do século XX. Nascido Sholem 

Naumovich Rabinovich, criou personagens ricos que se destacam por causa de sua humanidade e seu apelo 

universal. Foi um dos grandes escritores e promotores da literatura iídiche, sendo suas obras uma das mais 

importantes da literatura europeia.” Fonte: https://www.jornaldaorla.com.br/noticias/44519-sholem- 

aleichem-nosso-amado-escritor-iidiche/ 
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Brasil, que chega com o pintinho em casa. Apesar da necessidade de transmissão das 

tradições, prática tão enfatizada e representada pela avó no conto, a protagonista escolhe 

não repassar todas as informações, como a intolerância e os preconceitos que levaram 

Paula a chamá-la de “judia suja”, deixando que a filha apenas aproveite o momento com 

a ave, como considera Berta Waldman: a protagonista “simplesmente libera a filha de 

lembrar sua condição de vítima de perseguições, para deixá-la usufruir o gozo da natureza 

no piar do pintinho.” (WALDMAN, 2016, p.4). 

Ao analisar os relacionamentos familiares nesse conto, podemos perceber os 

ensinamentos passados de mãe para filha, de avó para neta - mulheres fortes que viveram 

experiencias singulares que vão sendo assimilados de uma para a outra. Aqui os 

aprendizados não estão focados no patriarca da família e sim na matriarca, que é a 

detentora dos ensinamentos e do testemunho das histórias contadas, e que foram antes 

vividas. A avó, por ter vivido a intolerância e violência religiosa, e a neta, que ao aprender 

sobre essa tradição, acaba passando por situações parecidas de intolerância religiosa e 

evita falar sobre o preconceito que viveu, quebrando em partes essa continuidade da 

memória familiar judaica. Berta Waldman comenta que 

No conto de Moscowitch, a mãe cala para a filha sua experiência de infância 

de vítima de preconceito antissemita, que a vincula à comunidade de judeus 

historicamente perseguidos e trucidados. Assim, a mãe libera a filha – terceira 

geração de imigrantes – de uma pertinência e da obrigação de lembrar. 

(WALDMAN, 2016, p.3) 

 

 
Porém, como a filha da protagonista não confronta a mãe para saber mais do 

episódio marcante, percebemos que Cíntia Moscovich propõe uma visão da maternidade 

sem esses pesados conflitos geracionais. Por conseguinte, a protagonista do conto protege 

o rebento e faz com que a filha fique apenas com as lembranças boas daquele momento, 

como poderia ter sido para a própria protagonista no passado. 

O texto de Moscovich também dialoga com alguns contos de Clarice Lispector 

como “Uma galinha” e “A legião estrangeira”. O primeiro em que uma galinha é 

perseguida e capturada e acaba botando um ovo e transformando-se em rainha da casa 

aos olhos daquela família por ter se transformado em mãe, bem como Hortênsia. Antes a 

galinha passava por uma situação de incompreensão e representa segundo Elódia Xavier 

a “situação feminina fora das protetoras paredes do lar.” (XAVIER, 2008, p.52). 
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Levando em conta como a narradora do conto clariceano vê a galinha naquele 

momento: “Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir 

por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça.” E, mais adiante: 

“Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga.” (LISPECTOR, 

1998, p.37/38). Percebe-se, então, que a liberdade para ser ave não lhe valeria de muita 

coisa na vida pública, contando, então, com a simpatia da família ao adotá-la e depois 

conseguindo o reconhecimento de todos após ter botado um ovo. Segundo Xavier “à 

mulher honesta era incentivada a procriação sendo elevada à categoria de ‘rainha do lar’, 

uma vez mãe” (XAVIER, 2008, p.52), o que mostra o jogo de metáforas que a autora faz 

em seu texto. 

Pollianna de Fátima Santos Freire, no texto “Reflexões sobre conjugalidade e 

maternidade no conto “A Imitação da Rosa”, de Clarice Lispector” (2020), considera que, 

em Laços de Família (1998), Lispector problematiza a questão de ser mãe de modo que 

ela problematiza também a condição feminina por trás dessa cortina da maternidade em 

uma sociedade marcadamente patriarcal: “Nas narrativas, a emergência do feminino 

surge nos contos nas passagens em que as personagens femininas vislumbram a 

possibilidade de fazer escolhas e atribuir um sentido às próprias vidas, escapando da 

solidão que as afeta nas relações conjugais.” (FREIRE, 2020, p.13). 

Assim, na contística clariceana há o questionamento dos discursos hegemônicos 

sobre a representação de gênero, com o intuito de contestar o sistema de base patriarcal e 

também para desestabilizá-lo. Sobre isso, a pesquisadora Lúcia Helena, em Nem musa 

nem medusa (1997), diz: 

Ao questionar a opressão do sujeito declinado no feminino, Lispector rediscute 

e ilumina um imaginário cultural implantado há séculos, onde reinam, 

soberanos, padrões de naturalização ideológica do gender. Estabelecendo elos 

entre a figuração literária do sujeito inscrito no feminino e o campo mais amplo 

das práticas sociais, Lispector evita, no entanto, os pressupostos de uma 

estética do reflexo. Em sua obra, ela dá a conhecer que entende a literatura 

como uma forma de produção de sentido, na qual a construção de identidades 

de gender não é uma mera forma de reproduzir as desigualdades sociais. Ela 

compreende que tais identidades repousam sobre relações culturais 

intersubjetivas e sobre quadros ideológicos de referência, não tendo a 

ingenuidade de tentar apresentar as suas personagens como representação mais 

ou menos verdadeira de uma realidade feminina pré-dada e externa ao texto 

(HELENA, 1997, p. 28). 

 

 
Dessa ideia, Freire também constata que as personagens femininas sofrem uma 

grande repressão quando tentam questionar as normas culturalmente enraizadas, como 
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por exemplo os discursos patriarcais, o que acarreta em uma certa obliteração da mulher 

como importante parte da história: 

Clarice Lispector, no que se refere à representação da personagem feminina 

casada, tece nas narrativas da coletânea Laços de Família uma reflexão que 

discute a inscrição do sujeito na história ao adotar, por exemplo, recursos como 

o silenciamento, a acomodação e, nesse conto, a loucura que abate o sujeito 

feminino como estratégias para problematizar não só a singular emergência da 

mulher na sociedade, marcada por enorme repressão, mas, principalmente, 

para questionar as questões culturais, como os aparatos discursivos 

institucionalizados pelo patriarcado, imbricadas no processo de apagamento 

da mulher como sujeito da história. Diversos trabalhos sobre as obras de 

Clarice Lispector apontam para o fato de as suas personagens tenderem à 

recorrer a diferentes estratégias, como, por exemplo, a acomodação, a loucura, 

a morte, para resistir aos mecanismos de opressão do sistema 

sexo/gênero, caracterizados nessas narrativas por diferentes dispositivos 

discursivos, como a ideia de amor romântico e o dispositivo da escolha, no 

caso de Ana, ou a maternidade obrigatória, no caso de Laura. 

 

 
Moscovich, ao retomar em seu conto a cena da galinha do conto de Lispector, 

insere a sua constística nessa tradição que questiona o papel da mulher no seio familiar e 

as relações entre o papel que a mulher desempenha no espaço doméstico e na vida pública. 

Assim, a autora gaúcha também está questionando o significado social de se tornar mãe, 

embora traga um outro contexto que será discutido mais adiante. 

O conto de Moscovich também dialoga com “A Legião estrangeira”, de Clarice 

Lispector, que narra a história de uma menina de oito anos que tem opiniões formadas 

sobre tudo até o dia em que aparece um pintinho em casa, e essa “estrutura fixa que 

sustenta a menina desmorona e a infância se instala nela, tornando-a vulnerável; 

subjetivamente impedida de entrar na esfera do amor em que estaria à mercê do outro, ela 

mata o pintinho na cozinha.” (WALDMAN, 2016, p.5). 

Aqui o diálogo se dá pela presença da criança entorpecida pelo aparecimento da 

ave em sua vida. Igualmente como Paula, do conto de Moscovich, a menina mata o 

pintinho. De alguma forma a colega antissemita, apesar de todo o preconceito, age de 

jeito violento por não fazer parte do vínculo criado pela família judia e as aves. Eles eram 

um núcleo que via sentido em tudo que acontecia no seio do lar, relacionado as tradições 

e também a manutenção de Hortência e Fúlvio em casa, criados como membros da 

família. Paula era a peça fora do quebra-cabeça, e ela tenta desarticular os enlaces 

chegando ao ponto de cometer a atrocidade de matar o membro mais frágil daquela casa. 
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Por conseguinte, Moscovich dialoga com os contos de Lispector para pensar os 

valores patriarcais como um fator que está presente na sociedade e que é cenário das vidas 

e situações que muitas personagens da escritora de Arquitetura do arco-íris (2004) vivem. 

Assim, nos contos como “Amor”, “A imitação da rosa”, “Os laços de família”, Clarice 

Lispector apresenta ao leitor personagens mulheres que estão inseridas em ambientes 

como o do lar por exemplo, locais esses em que questionam aspectos como a maternidade 

e a conjugalidade, ou mesmo sua situação enquanto donas de casa. Ao pensar sobre todas 

essas questões, a autora gaúcha constrói uma narrativa que preza pela sutileza quando nos 

apresenta personagens que também estão inseridas nesse meio patriarcal, mas que 

resolvem suas questões pensando com leveza sobre si mesmas e sobre a complexidade 

das relações que tecem com seus familiares. Cíntia Moscovich, assim, toca em pontos 

importantes para a mulher contemporânea, problemas que já existiam há tempos e ainda 

hoje são relevantes para os estudos relacionados à mulher e aos valores patriarcais a que 

são submetidas. 

Polliana de Fátima dos Santos Freire, em seu estudo “Entre O Impasse e a 

Transgressão: A Representação da Conjugalidade Em Narrativas de Clarice Lispector, 

Lygia Fagundes Telles e Cíntia Moscovich” (2015), fala da questão da conjugalidade em 

Lispector e Moscovich. Ao fazer referência à narrativa “Tristes Trópicos” de Claude 

Lévi-Strauss ela comenta como o diálogo entre essas autoras existe e que mesmo depois 

de quarenta anos, a problematização dos valores do patriarcalismo e a condição feminina 

nessa sociedade ainda está presente na vida e nas narrativas de autoras contemporâneas 

como Moscovich, e isso pode-se constatar por meio das análises dos contos escolhidos 

para essa pesquisa: 

Na esteira dessas considerações tecidas por Pateman e a partir da análise da 

representação das personagens femininas casadas delineadas por Clarice 

Lispector, é possível observar que, embora mais de quarenta anos separem a 

produção literária de Clarice Lispector e a produção literária de Cíntia 

Moscovich, a tessitura da narrativa ―Tristes trópicos denota o quanto 

demandas referentes à condição feminina nas relações conjugais, 

supostamente reivindicadas por Lispector em suas narrativas há mais de 

cinquenta anos, continuam sendo atualizadas e problematizadas nas narrativas 

contemporâneas. Nessa narrativa, por exemplo, a ideia latente é que, se a 

mulher escolheu se casar e ser dependente do cônjuge na sociedade conjugal, 

ela escolhe automaticamente a vida doméstica e todos os elementos intrínsecos 

a esse universo, como a administração da casa, os afazeres domésticos, a 

maternidade, a educação da família, ou seja, somente ocupações coerentes com 

a sua condição de esposa. (FREIRE, 2015, 100-101). 
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Dessa maneira, as questões aqui trabalhadas, mostram como são reconfiguradas 

para se tornarem escolhas nos contos de Moscovich e não imposição. A autora gaúcha da 

mesma forma que questiona a imutabilidade das tradições judaicas por meio do diálogo 

com a obra de Aleiche, também mostra que as tradições patriarcais serão revistas por 

meio do diálogo com os contos de Lispector. Isso se dá pelo apagamento do pai e a força 

que as protagonistas femininas assumem na remodelagem dos padrões da memória 

familiar. Além desse apagamento, a mulher/filha entende que pode seguir sua própria 

trajetória e que não precisa necessariamente seguir as tradições familiares previamente 

estabelecidas, podendo decidir sobre seu próprio destino. Como em “O Telhado e o 

Violinista” em que a avó é a detentora das experiências vividas como judia e o pai, tal 

qual como todos da casa, segue seus ensinamentos. Neste conto a menina protagonista 

apesar de perguntar e ouvir o pai, está mais próxima das relações de aprendizagem dadas 

pela avó, matriarca da família. Outro exemplo está na filha de Tiviê de O Violinista no 

Telhado, que se afasta das tradições tão valorizadas pelo pai e se casa com um não judeu. 

Tornando-se a dona de seu destino, transgredindo um valor transmitido pela figura 

paterna. 

Esse esmaecimento da figura do pai é abordado por Elódia Xavier em O Declínio 

do Patriarcado de 1998, em que a autora considera que “a ausência do pai é uma ausência 

estrutural, sintomática da decadência do patriarcado e da consequente perda dos 

referenciais.” (XAVIER, 1998, p.44) e comenta que o progresso acelerado da civilização 

tecnológica afeta diretamente a “hierarquia dos velhos ordenamentos sociais” (XAVIER, 

1998, p.44) e as estruturas que sustentam essa ordenação, que poderia ser traduzida como 

as estruturas familiares. 

Sendo assim, a força que as protagonistas avocam dentro da família é importante 

no sentido de que mesmo que na infância a protagonista de Moscovich tenha sido 

vulnerável ao lidar com o preconceito de Paula, ela vai se tornando potente e resistente 

com os ensinamentos da avó referentes à violência e intolerância religiosa vividas. Já 

adulta, a personagem já não se afeta como antes, e segue sua vida fazendo suas escolhas 

sobre as memórias que quer compartilhar com a filha. 
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2.2 A cartografia das relações entre mãe e filha e o ambiente da casa 

 
Outro conto de Cíntia Moscovich que traz as relações entre mãe e filha à tona é 

“Cartografia” que é protagonizado e narrado por uma jovem que acabou de perder o pai 

e sai de casa para morar e dividir um apartamento com uma colega do mestrado em 

literatura, Beatriz. A protagonista começa contando em primeira pessoa do silêncio e da 

insônia que assolam sua vida com a família, lançando pistas para o leitor entender um 

pouco sobre seu sofrimento com a morte do pai e também o relacionamento difícil que 

tem com a mãe. 

A garota lembra-se então de como foi o dia do falecimento de seu pai, quando ele 

teve uma “morte serena”, tranquila, em sua cama de casal que dividia com a esposa, que 

ao ver aquele rasgo na vida da família, quebra toda a serenidade e o silêncio com um grito 

horrorizado e desesperado de quem perdeu seu companheiro de vida. Inicialmente, a filha 

não compreendia o imenso e contínuo sofrimento da mãe e sentia-se cada vez mais 

distante dela, não se compadecia com seu luto de esposa. 

Ao se mudar para o novo apartamento, a protagonista reflete sobre a morte do pai. 

Ela se muda de sua antiga casa para fugir do luto instaurado pela mãe. A protagonista 

quebra de certa forma a pressão social para que a mulher solteira cuide da mãe idosa, 

depois da morte do pai. No conto, a filha vai embora e o irmão é quem fica morando com 

a mãe na mesma casa. 

A protagonista sai daquela casa onde passou toda a sua existência até então. Ela 

também investe em sua vida profissional como professora de português, ingressando no 

mestrado. O aprisionamento vivido na casa da mãe é descrito com metáforas ligadas ao 

corpo humano, “um corpo de vísceras secas”, como se fosse a personificação da própria 

mãe: 

Eu, que crescera na liberdade de espaços, com quintais e sombra de árvores, 

desgostava-me com as janelas abertas em pequenos espaços e com cubículos 

mal-acabados, onde parcamente cabiam uma cama e um armário. A frustração 

fazia maiores desgostos: a casa de minha mãe mais e mais se assemelhava a 

um corpo de vísceras secas, fantasma a sustentar uma família e um telhado de 

duas águas gastos demais pelo tempo. (MOSCOVICH, 2004, p.40) 

 

 
Para a protagonista, sua casa da infância, antes da morte do pai, era a morada 

acolhedora que ela conhecia e se sentia à vontade. Porém quando a rotina e a composição 

dos membros de sua família muda e o luto se instaura na casa, esse sentimento de viver 
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em um lar como antes, também se transforma. Despois da morte do companheiro, sua 

mãe entra em um estado de profunda tristeza e a casa passa a ser desagradável aos olhos 

da protagonista, o que a faz querer sair dali e mudar os rumos de sua vida. Essa 

contraposição simbólica entre a antiga casa, triste e repleta da dor do luto, e a nova casa 

– o apartamento com quem a personagem divide com uma colega – expressam essa 

mudança de vida, essa fase diferente, e revela também de certa forma a fuga dos 

problemas, da infelicidade que agora assola sua família e a dor da perda que sente sua 

mãe, com quem a jovem parece não saber lidar muito bem. 

A jovem achava que se mudando da casa da família poderia se afastar das dores e 

dificuldades da vida antiga, se afastar da mãe, e também do incômodo que sentia pelo 

luto. Além disso, há a presença de Beatriz que, apesar de ser muito diferente dela, lhe 

fazia bem, mas quando a colega se ausentava, a narradora voltava a pensar na morte do 

pai. Sobre essa percepção de se entender completamente diferente da amiga Marco 

Antônio Muller Filho, em “A poética do arco-íris nos contos de Cíntia Moscovich” 

(2018), comenta: 

Após alguns dias de convivência, a protagonista surpreende-se ao se 

reconhecer tão diferente de Beatriz. Ao longo do conto, a narradora revela-se 

uma pessoa muito reservada, com uma vida social muito escassa, visto que 

prefere ficar estudando em sua casa e não criar laços afetivos com mais 

ninguém; em contrapartida sua amiga tem uma vida agitada de festa e namoros 

recorrentes. A narradora vê em Beatriz uma alegria e um sentimento de 

liberdade que lhe carece. Principalmente porque as duas tinham semelhanças: 

eram mulheres na mesma faixa etária, estudantes de Letras, solteiras e 

distanciadas de suas famílias. (MULLER FILHO, 2018, p.52) 

 

 
No decorrer da semana, a protagonista se ocupava do mestrado e de Beatriz – a 

amiga cheia de vida social e alguns amantes – que lhe parecia tão bonita e prática e que 

estava “afastada do glorioso destino do sofrimento” além de por esses motivos ter uma 

“vocação arrasadora para despertar paixões e não as corresponder” (MOSCOVICH, 2004, 

p.47). Desde logo, a protagonista sente pela colega uma intimidade repentina. A 

convivência com outra pessoa a faz observar um ser diferente e se surpreender com essa 

diferença, além de refletir sobre ela própria a partir das disparidades físicas e 

comportamentais que existiam entre as duas: “havia nela e naquela pele algum cristal 

íntimo que não era feito para durar na memória dos espelhos”. (MOSCOVICH, 2004, p. 

46). 
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Em meio a essa experiência, a narradora, de vinte e oito anos, reflete sobre o que 

sabe do amor, e como lhe parecia um sentimento acessório que ainda não lhe havia 

arrebatado o coração. Segundo James Hussar, em seu texto “A contravenção do 

patriarcado na ficção de Cíntia Moscovich” (2016), a protagonista de Moscovich: 

Sente uma afinidade imediata e profunda por Beatriz, a qual descreve como 

―uma companhia tão antiga que parecia ter estado comigo na remota manhã 

de minha infância (Moscovich, 2004a, p. 46). Apesar de caracterizar a colega 

como sua alma gêmea, a narradora não tem conhecimento da própria 

sexualidade no momento; o leitor atento acompanha seu lento despertar, ciente 

da atração. (HUSSAR, 2016, p.240) 

 

 
Essa convivência com Beatriz no novo apartamento é um meio de escape do 

relacionamento conturbado com a mãe. A protagonista conta como estava agora a casa 

em que cresceu depois da morte do pai. Faz um mapeamento de onde antes era o seu 

refúgio e que agora passou a ser um lugar onde “havia desmazelo e desconsolo e um 

adejar de sanguínea loucura entre as paredes, como se a casa, e não eu, tivesse de uma 

hora ou outra se tornado órfã.” (MOSCOVICH, 2004, p. 39). 

Aqui podemos entender a casa como um ambiente que no passado assumia a 

conotação de conforto, mas que, depois da morte do pai, é motivo de desconforto, 

desespero e saudade. Para ela, sua casa antiga e toda a situação que ali vivia com a mãe 

enlutada a impedia de crescer, ser independente e ter uma vida nova. A protagonista de 

“Cartografia” faz um registro topográfico e perde os vínculos que antes tinha com sua 

casa da infância, já que até mesmo o ambiente agora é órfão, passando essas expectativas 

de nova vida para o novo apartamento e a nova presença de Beatriz. 

Segundo Elódia Xavier, em A casa na ficção de autoria feminina (2012), a casa é 

um espaço físico, mas tem também um significado muito maior do que representar 

meramente o cenário, que pode estar relacionado com algum aspecto simbólico que 

preencha também as relações sociais e familiares nas narrativas. 

Para Xavier: “A casa da infância representa o passado, que, com suas tenções, 

contribui para a crise da protagonista, vivida de forma aguda no presente da enunciação.” 

(XAVIER, 2012, p.47). Esse trecho diz respeito ao romance de Lygia Fagundes Telles, 

O Verão no Aquário de 1963, mas cabe também aqui, já que para a jovem do conto de 

Moscovich, sua casa antiga e toda a situação que ali vivia com a mãe enlutada a impedia 
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de crescer, ser independente e ter uma vida nova, dificultando ainda mais o 

relacionamento entre mãe e filha. 

Ao contrário de tudo isso, a protagonista descreve o apartamento novo como 

sendo um local amplo, iluminado, que “recendia coisas novas”, “alegres feito girassóis”, 

“renovado e limpo”, que “se alinhava fora da brutalidade das coisas e das pessoas que se 

estragavam” (MOSCOVICH, 2004, p. 41). Aqui podemos observar como a narradora 

aponta as características do apartamento, mas principalmente da casa antiga, que parece 

ser uma metáfora da própria mãe naquele momento: “A casa de minha mãe mais e mais 

se assemelhava a um corpo de vísceras secas, fantasma a sustentar uma família e um 

telhado de duas águas gastos demais pelo tempo” (MOSCOVICH, 2004. p.40). Essas 

características recendem na velha mãe de “cabelos encanecidos e uma mal-ajambrada 

dentadura” (MOSCOVICH, 2004, p. 39). 

A casa antiga, de infância, está diretamente ligada ao relacionamento que tem com 

a mãe. É como um reflexo do que a protagonista sente em relação aos conflitos que não 

deseja encarar, a incompreensão que ela tem quanto aos sentimentos da mãe, que acaba 

de perder o companheiro de vida de anos e passa os dias a se lamuriar por essa perda. 

A presença de Beatriz representa uma ruptura com o que é familiar à protagonista, 

inclusive em relação ao modelo familiar heterossexual. Contudo, a narradora só 

compreende seus sentimentos no momento em que Beatriz deixa o apartamento. Como 

diz James Hussar: “Finalmente, a narradora compreende por que a proximidade física 

com Beatriz a inquieta, mas mantém silêncio. A amiga, inconsciente dos sentimentos da 

personagem-narradora, muda-se, deixando-a só, tal como uma viúva (HUSSAR, 2016, 

p.240). 

O conto “Cartografia” também retoma as temáticas que Cíntia Moscovich aborda 

em sua novela “Duas Iguais”, publicada pela  primeira vez em 1998, ao tratar um 

relacionamento afetivo entre duas mulheres, o fato de elas não terem ficado juntas, a 

condição feminina e também o luto. Nessa novela, a autora fala da morte do pai da 

personagem Clara, e sobre o ritual em que ela cobre os espelhos da casa após o enterro, o 

que mostra uma tradição da cultura judaica: “Hersh entrou no estar íntimo, circunspecto, 

carregando um monte de lençóis. Entendi a intenção, era essa a hora em que deveríamos 

cobrir os espelhos da casa, ocultando a falta do rosto que ali não mais estaria” 

(MOSCOVICH, 2004, p. 81). 
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A morte do pai aparece em Duas Iguais e também na vida da protagonista de 

“Cartografia”. Ambas as personagens buscam por sua identidade, Clara através das 

tradições do judaísmo e a descoberta de sua sexualidade e a protagonista do conto por 

meio da mudança da casa da família, buscando um novo caminho para sua carreira, e 

também pela convivência com Beatriz. 

Para buscar essa identidade, Clara, em Duas iguais se apegava à presença do pai, 

e agora com sua morte ela fica sem rumo e precisa reconstruir sua vida, como comenta 

Manuela Matté, em “A construção da identidade feminina em Duas Iguais, de Cíntia 

Moscovich” (2014), 

O fato de Clara não assumir sua identidade sexual também está ligado à 

dificuldade que demonstrou, durante a vida, em tomar decisões e fazer escolhas 

por si própria. Desde a infância, a jovem recorria ao pai quando necessitava de 

respostas e, após a morte dele, em todos os momentos de dúvida [...]. Quando 

lhe é oferecido, na noite de sua formatura, um emprego em um jornal, embora 

se tratando de uma ótima oferta e algo que almejasse, Clara não aceita 

prontamente o convite. Somente no dia seguinte, à mesa, com a mãe e os 

irmãos, toma a decisão de aceitar a oferta, mesmo sabendo que o correto seria 

tê-la aceito ainda na noite anterior. Conclui-se que o motivo de não tê-lo feito 

de imediato está relacionado à sua insegurança e à falta da presença do pai para 

dizer-lhe como agir (MATTÉ, 2014, p.106) 

 

 
Podemos observar que assim como a morte do pai desestabiliza a vida de Clara, o 

luto também acaba mudando e desestruturando a vida, a família e a casa da protagonista 

de “Cartografia”. Para ela, era obscura e silenciosa a vida sem seu pai e se sentia 

constantemente sozinha: “Foi aí e só então que me senti solitária, quando pensei no rosto 

da morte cândida, quando me dei conta de que eu, órfã de um pai que não me depusera 

na fronte o último beijo” [...] (MOSCOVICH, 2004, p.38). Com a morte do pai é que ela 

conhece realmente a dor absoluta. 

A fascinação em relação à Beatriz fazia com que a protagonista cuidasse mais de 

seu lado intelectual, sempre tinha receio de parecer pouco profunda e esperta nos assuntos 

que discutia com a colega. A narradora admirava a amiga, que conseguia ler vários livros 

em pouco tempo, mas também a achava deslumbrante, muito bonita e sempre cheia de 

pretendentes. A narradora-personagem refletia e tentava decifrar a personalidade da 

colega: “Para mim, Beatriz sofrera a infância com a terrível madurez de um adolescente 

e decifrava a adolescência com a impudica infantilidade de adulto. Uma menina grande, 

cheia de exigências primarias e de supérfluos extraordinários. Desse jeito a “decifrava”. 

(MOSCOVICH, 2004, p.48-49). 
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A protagonista sentia falta da colega quando chegava da universidade e ela não 

estava no apartamento, uma “ilógica saudade” era como resumia o sentimento daqueles 

momentos, e, para suprir essa falta, em uma tarde entra no quarto de Beatriz. Observando 

os desalinhos dos lençóis, se senta na cama e percebe a alvura dos tecidos, o perfume de 

frutas e flores por toda parte e também pensava que nunca a amiga a tinha apresentado 

algum dos namorados. Nesse momento, Beatriz entra no apartamento, e sem 

cumprimentos, se joga na cama chorando. A narradora a contempla de costas como quem 

via “uma santa crucificada” e pede a ela que conte o que aconteceu enquanto passa a mão 

em seus cabelos: 

Me humilharam, falou, e a voz tornara-se funda como se obedecesse a uma 

partitura antiga. Funda ainda, seguindo uma clave de timbres sussurrados, 

repetia que havia sido humilhada, humilhada – e, jogando-se em meus braços, 

desatou nós e nós de convulsão. Deixei que a alvura das lagrimas me 

manchasse o ombro, que me umedecesse o corpo aquele manancial revolvido 

em subterrâneos de vulcão. Ela era infeliz, era a mais infeliz – era seu, agora, 

o monopólio da dor. Senti-me desconfortável: creio que, àquela altura, Beatriz 

considerava absurda minha ingerência no sofrimento que queria intacto. Eu, 

impotente como estava, caí sem querer na armadilha da compreensão, aquela 

em que por benevolência tanto caem as pessoas, e disse-lhe que podia entender. 

Ela chorou ainda mais: eu não podia entender coisíssima nenhuma. 

(MOSCOVICH, 2004, p.50-51) 

 

 
 

Ao presenciar a cena, a protagonista, apesar de não compreender aquela dor, 

entendia que a colega sofria, verdadeiramente, entendia que era em seus braços que ela 

se acomodava e buscava se reconfortar: “Acomodei-a melhor entre meus braços: os 

cabelos cobriam meu peito como um manto. Aspirando a fragrância daquele tule ruivo e 

desordenado, compreendi que nos meus ombros haveria de caber toda a água de seus 

olhos.” (MOSCOVICH, 2004, p.51) 

Ao contrário de como tinha lidado com a dor da mãe, a protagonista fica, e dá 

suporte a amiga, mesmo sem entender seu sofrimento, talvez por querer que aquela dor 

sequer existisse dentro de sua casa, que antes era segura e feliz. Então, ao acomodar 

Beatriz em seus braços para acalentá-la, pensa que “assim, próxima como estava, senti 

que o impossível se armava, um sentimento implícito, tão irrecusável como o amor de 

filha” (MOSCOVICH, 2004, p.51). A protagonista entende que aquele amor dado a 

Beatriz, aquele carinho e atenção em um momento difícil, poderia ter sido dado a sua mãe 

em seu momento de dor e luto, um sentimento de filha, que poderia ter cuidado da mãe 

quando ambas precisavam. Porém, mesmo depois desse desvelo, Beatriz se levanta e vai 
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embora, deixa o apartamento e mais uma vez a ausência é duramente sentida pela 

protagonista. Muller Filho comenta também essa passagem dizendo: 

Dias se passam, e Beatriz resolve mudar-se, devolvendo a solidão à 

protagonista, que perde sua estimada companhia. Nota-se que pelo fato de 

tratá-la com tanto zelo, não se concretiza uma relação amorosa entre as duas, 

pois a narradora cobre-a com um véu de sacralidade, com uma imagem etérea, 

não permitindo-se maculá-la com a demonstração de seu afeto. Quando 

percebe, porém, que sua amiga também resguarda as máculas do passado, a 

narradora compreende que estava iludida, ao ver também em Beatriz a marca 

da dor, que ela chama de “cartografia de desgraças”. Ou seja, a narradora 

equivoca-se ao sair de casa, ao pensar que a tristeza estava no ambiente, 

quando na verdade ela é visceral. (MULLER FILHO, 2018, p.54) 

 

 
Assim, a protagonista entende que ter mudado de sua casa de infância, onde 

moram sua mãe e irmão, não lhe traria mais felicidade, não apagaria o luto, a morte de 

seu pai não seria menos sentida, a dor que sua família ainda vivia, continuaria presente. 

Se mudar da casa de sua mãe não proporcionaria um bom relacionamento entre elas. A 

protagonista não passaria a compreender melhor a desconsolo da mãe só por estar 

distante. Á vista disso, a narradora decide então voltar para a casa da família, retoma a 

convivência diária com a mãe, acostumando-se aos poucos “ao desmazelo, ao desconsolo 

e à sanguínea loucura das paredes órfãs” (MOSCOVICH, 2004, p.53). Ela também diz 

que começa a se acostumar com as reclamações e “ladainha sibilante da mãe”, com a 

solidão da falta do pai para todos em sua casa. Começa a entender como cada um ali – 

inclusive ela própria – mas principalmente a mãe lidava com a dor da morte. A 

protagonista volta a sua antiga vida, deixa a ausência de Beatriz no apartamento, esquece 

o mestrado, volta a dar aulas na escola secundária e confirma: “agora, além de órfã de 

pai, eu era como minha mãe: uma viúva” (MOSCOVICH, 2004, p.53) 

Essa analogia, da jovem apresentada como uma viúva assim como era agora sua 

mãe, faz com que as duas se aproximem e se igualem, deixando claro que os sentimentos 

não precisam de nome para serem dolorosos: “A partida de Beatriz representa o 

rompimento com um laço muito caro à narradora, que agora podia apenas abraçar a sua 

solidão.” (MULLER FILHO, 2018. p.54). Assim, ao reconhecer que sua relação com 

Beatriz provoca inúmeros sentimentos que desconhecia, que ameaçam a ordem que 

achava estar retomando ao se mudar, a protagonista se inquieta, visto que o sofrimento 

também está presente na amiga que a princípio parecia só ter prazeres na vida. A 

narradora percebe que a dor e o sofrimento sempre vão estar presentes em algum 

momento da vida. 
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Moscovich trabalha aqui o intimismo, a busca pela autodescoberta, a busca pela 

identidade da personagem que ao se afastar da situação da morte, longe da tristeza que 

assolava sua antiga casa, e deixando para trás até mesmo sua carreira como professora de 

português e sua convivência com a família, tenta modificar sua vida e consequentemente 

fugir de alguns sentimentos. Dessa maneira, distanciando-se de sua mãe, e se mudando 

para o apartamento que dividia com a nova colega Beatriz, achava que a obscuridade, o 

silencio, o sentimento de ausência e a incompreensão com os sentimentos maternos 

também mudariam. Ela só compreende que estava equivocada quando Beatriz mostra 

vulnerabilidade e vai embora: “É então que a narradora compreende que deveria aprender 

a lidar com a dor, sua e de outrem. Somente abraçando a dor e acolhendo-a poderia saber 

lidar com esse sentimento.” (MULLER FILHO, 2018, p.54). 

Levando em consideração todos esses aspectos que rodeiam a protagonista, a 

relação entre ela e sua mãe, o luto e a dor, e a metáfora das casas em que ela transita 

podem explicar o título do conto. Cartografia pode estar relacionado a um mapeamento 

das relações que a personagem nutre, com Beatriz, com a mãe, e que tanto a fazem 

considerar sobre si mesma, além de também descrever as reflexões que a protagonista faz 

depois de transitar entre sua casa da infância e o novo apartamento. 

A protagonista se sente viúva como fala ao fim do conto “Agora, além de órfã de 

pai, eu era como minha mãe: uma viúva” (MOSCOVICH, 2004, p.53). Isso acontece por 

ela sentir como se houvesse um luto pela perda da amiga, e viver a dor da mãe que também 

perdeu a pessoa amada. Aqui vemos como a personagem de Moscovich vive, apesar da 

mesma dor, uma espécie de relação sentimental diferente da relação heterossexual da 

mãe. Portanto, quando ela retorna para casa, não parece ser uma forma de submissão aos 

cuidados que supostamente ela deveria prestar a mãe, mas ela retorna enriquecida pela 

experiência que viveu e mais aberta para compreender o outro. Assim, há aqui de certa 

forma um florescimento da protagonista como ser humano, depois de passar por toda a 

dor e experiências diversas no apartamento. 

Á vista disso, compreender-se simbolicamente viúva como a mãe é crucial para o 

relacionamento de ambas, visto que a protagonista reconhece a dor que é perder alguém 

por quem se guarda um sentimento quase divinal, como a narradora sentia por Beatriz, e 

que ser deixada no apartamento depois da desilusão de que o “monopólio da dor” não era 

circunstancia presente apenas em sua antiga casa. Isso faz com que a protagonista entenda 

melhor sobre o luto, sobre a falta, sobre como a mãe se sentia com a morte do pai, 
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compreendia melhor como lidar com o outro e consequentemente aprendia mais sobre ela 

mesma. 

 

 
2.3 As relações familiares e a mulher exemplar em “O escândalo das 

estrelas da noite” 

A protagonista do conto “O escândalo das estrelas da noite” é Lurdes, uma mãe 

de família que tem marido e uma filha, e é bibliotecária de uma escola próxima a sua casa. 

Assim, há uma relação entre o público e o privado, já que a mulher tem uma realidade 

dentro de casa e outra realidade fora do lar, na biblioteca. Já no início do conto vemos 

como essa dicotomia fica aparente na narrativa. 

O conto se inicia com a narrativa, em terceira pessoa, mostrando como Lurdes 

tinha se familiarizado com a noite. Isso acontecia porque para ela esse era um momento 

mais solitário, ao contrário do dia em que ela tinha que cumprir os afazeres domésticos e 

o marido e a filha ficavam por perto. Pela manhã as cores e a luz tomavam conta de sua 

casa quando a família estava presente. Essa dicotomia entre noite escura e manhãs 

coloridas revelam os sentidos da protagonista quanto ao que percebia sobre sua própria 

vida. A noite era “agourenta” e ela estava sozinha, mas as manhãs eram de luz e cores já 

que era quando entrava em sua zona de conforto através das atividades do lar e da 

ocupação com sua família. Lurdes, em casa, era uma esposa dedicada e boa mãe e pensava 

que tudo ali estava em conformidade na presença do marido e da filha: 

[...] de manhã, à mesa, tudo se coloria, e quando a filha e o marido toavam 

café, e a fumaça evolava-se das xícaras, flores amarelas tinham se espalhado, 

distraídas, sobre a toalha: a mãe à cabeceira era a dona da casa. Nessas horas 

longe da escuridão, Lurdes convencia-se de que a filha era uma boa menina 

tomando seu leite, e que o marido, barba recém-feita, tinha a compenetração 

do recato. Sempre saía atrasada para abrir a biblioteca da escola que ficava a 

uma quadra de casa. (MOSCOVICH, 2004, p.113) 

 

 
Ela desempenhava seu papel mostrando como diz Muller Filho uma “conjuntura 

de cores e sensações (a flor amarela no vaso, o cheiro emanado pelo café), incomoda-se 

com a congruência de seus atos, visto que em determinado instante da narrativa percebe 

o estado monótono da vida. (MULLER FILHO, 2018, p.20). Essas atividades domésticas 

se repetiam como num ciclo, o que a faz refletir sobre sua vida com a família e no lar que 

eram sua zona de conforto. 
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O conto mostra um período de travessia da personagem, que realiza a passagem 

entre um momento da vida em que vivencia uma zona de conforto em sua posição de mãe 

e esposa exemplar e a vida de amadurecimento e reconhecimento do mundo exterior, que 

se mostra diferente do que ela esteve sempre acostumada. Essa diferença será apresentada 

por um acontecimento que será tratado logo adiante. Logo, há imagens de conforto 

quando Lurdes estava rodeada pela família, quando sentia que tudo se coloria e os 

sentidos eram aguçados, por exemplo pelo cheiro das flores e do café que pareciam mais 

evidentes e agradáveis com a rotina do lar. Porém essa rotina doméstica em casa começa 

a desanimá-la no sentido de que lhe pareciam hábitos muito corriqueiros e monótonos. 

A narrativa descreve como era o dia a dia de Lurdes na biblioteca, cuidando de 

turmas de alunos que frequentavam o local, desinteressados pela matéria e tirando os 

livros das prateleiras. Nessa rotina, em uma manhã, entra um senhor de: “tronco 

atarracado, trajava casaco marrom, colete bege e camisa branca; o aspecto era de absoluto 

asseio. A barba matizava-se grisalha, as sobrancelhas eram grossas, e o olhar, nobre, de 

uma gravidade imperiosa, causou-lhe certo assombro.” (MOSCOVICH, 2004, p.114). 

Era o novo professor de literatura, que ao procurar um livro na biblioteca, foi seguido 

pelos olhos de Lurdes, muito admirada pela “cabeça bela como a de um pensador” 

(MOSCOVICH, 2004, p.114). 

No fim daquele dia, Lurdes se sente exausta, e em casa, um lugar confortável, ela 

se sentia em paz e a vontade. A protagonista tem um jantar tranquilo com a família e, ao 

se deitar, demora muito a adormecer e naquele momento percebe que nunca pensou em 

como o tempo custava tanto a passar. Aqui percebemos que os pensamentos de Lurdes, 

no ambiente do seu lar, estavam começando a flutuar para fora, para o que era externo; e 

o tempo, que antes era ocupado com os afazeres de casa, com o marido e a filha, agora 

parecia uma eternidade. Ela canaliza seus pensamentos para o novo professor de literatura 

e como menciona Muller Filho, para “sua libido reprimida, que a faz desordenar a simetria 

de sua vida, agora maculada por estrelas que escandalizavam a escuridão não mais plena 

de suas noites” (MULLER FILHO, 2018, p.87). 

Na biblioteca, Lurdes se ocupava em organizar os livros e fazer uma limpeza que 

sempre adiava em sua mesa de trabalho. Tentando por vezes ser na biblioteca a mulher 

angelical e exemplar como era no ambiente familiar. Em uma tarde em que o professor 

de literatura volta a aparecer, a protagonista “pôs-se de pé muito rápido, prestativa, ajeitou 

a saia junto à cintura, colocando no lugar algumas pregas teimosas, e ofereceu-se para 
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ajudá-lo. (MOSCOVICH, 2004, p.115). Ao trocarem algumas palavras sobre Gonçalves 

Dias e Alencar, Lurdes começava a se sentir enebriada com a inteligência e presença dele. 

A noite em casa “Lurdes esperou que o escuro se ecoasse para o escuro.” 

(MOSCOVICH, 2004, p.116) e o movimento das sombras parecia representar essa 

tontura e encantamento com o externo, com o professor que estava fora, no ambiente 

alheio ao de seu lar e sua família. Ela começa a ficar inquieta em sua solidão mesmo com 

o marido ao lado, percebe que está devaneando e abraça o marido. Sobre esse episódio é 

importante mencionar as considerações de Pollianna de Fátima Santos Freire, que 

comenta sobre as personagens que apesar de ainda estarem dentro da estrutura familiar 

podem transgredir desse padrão, como a protagonista que apesar de se ver como uma 

esposa e mãe exemplar acaba saindo dos padrões esperados pela sociedade ao sentir 

interesse por outro homem, desarticulando a imagem socialmente construída de uma 

mulher imaculada. 

Para Lurdes, na biblioteca que representa o espaço público, quando o professor 

chegava, ela se envolvia em um “abismo da desordem: a presença inesperada do homem 

era algo feito um choque, espécie de perplexidade frente à clareza, como se não tivesse 

contado com a existência real de um pensamento. (MOSCOVICH, 2004, p.117). Lurdes 

não comete adultério apesar de ter sensações diferentes em relação ao professor, mas o 

marido e sua família representam uma zona de conforto da qual ela disfruta, sua casa e as 

pessoas com quem ela se sente segura e bem, enquanto o professor representa o perigo 

que ameaça essa suposta ordem. 

Como acontece no conto “Amor”, de Clarice Lispector, em que Ana, a 

protagonista, também ao final do conto volta para o marido e para sua casa, lugar onde se 

sentia confortável com sua vida e rotina. Para Lurdes, o espaço de sua casa, apesar de ao 

início lhe parecer monótono e fechado para novas possibilidades, ainda é o lar em que 

sua família está. Já o espaço externo, a biblioteca, é o local em que o masculino, não o 

marido, mas o outro, o homem desconhecido provoca a instabilidade, o arrependimento 

e também o diferente, o novo. 

Outro ponto que mostra essa dicotomia está relacionado ao que diz Flávia Biroli 

em “O público e o privado” (2014), é que a vivência das mulheres na vida doméstica vem 

sendo vista de uma forma melhor pela sociedade, apesar da desvalorização dessa 

profissão. Por isso “a posição hierárquica da dona de casa e o trabalho doméstico 
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desvalorizado são faces de uma mesma moeda, mesmo para as mulheres que trabalham 

dentro e fora de casa.” (BIROLI, 2014, p.38). Porém, por outro lado, Biroli também 

comenta que, apesar da camuflada falta de igualdade quanto a direitos trabalhistas, como 

salários iguais, muitas vezes é interessante para as mulheres se inserirem no ambiente 

público de trabalho, visto que o espaço fora do lar influencia no entendimento da vida 

doméstica e familiar. O que acontece no conto de Moscovich, em que Lurdes, tendo 

também o ambiente externo como rotina em sua vida, aprende, vê novas coisas, além de 

se relacionar com outras pessoas fora do ambiente do lar. No entanto, as novas situações 

enfrentadas no espaço público podem fazer com que o lar se torne um refúgio ou um meio 

para o autoconhecimento para as mulheres. 

A posição de classe incide também sobre o entendimento que se tem da vida 

doméstica e familiar. A família pode assumir a feição de um refúgio para 

integrantes de grupos que sofrem discriminação e opressão sistemáticas na 

sociedade mais ampla. Pode, também, funcionar como um dos poucos 

mecanismos de suporte para pessoas em posição desprivilegiada e socialmente 

vulnerável. (BIROLI, 2014, p.38) 

 

 
O espaço externo representava os perigos da vida pública para a manutenção do 

lar exemplar de acordo com uma ótica de cunho machista, porém é o trabalho como 

bibliotecária e o “perigo” que fazem com que Lurdes entre em contato com os seus 

conflitos e insatisfações, e faz também com que ela se conheça melhor. Assim, para 

Lurdes, a esfera privada, do lar seguro e recatado é como um refúgio – apesar de não 

sofrer qualquer preconceito nos espaços externos – em que ela pode desempenhar suas 

atividades sem a imprevisibilidade e a “desordem” do ambiente fora do lar, que no caso 

é ilustrado pela biblioteca, marcada pela presença do professor de literatura que 

desequilibrava sua rotina e pensamentos. O conto mostra esses aspectos quando diz que 

a protagonista já saía sempre atrasada para abrir a biblioteca e lá era sempre um ambiente 

inquieto. Lurdes tenta imprimir a mesma ordem no lar do espaço público, mesmo que na 

biblioteca essa ordem seja sempre abalada pela inquietação dos alunos: 

Naquela manhã, ocupou-se com uma turma de alunos que invadira a biblioteca 

em franca algazarra: vinham pesquisar sobre a Segunda Grande Guerra. Tratou 

de silenciá-los, pedindo ordem, batendo palmas, aquele não era lugar de 

brincadeiras, e, esvaziando a estante de livros de História, acomodou-se nas 

grandes mesas de estudo. Ficaram lá, aflitos de juventude, desinteressados da 

preciosa matéria. Lurdes concentrou-se, vigilante, porque alguns deles 

insistiam em virar as páginas lambendo a ponta dos dedos. (MOSCOVICH, 

2004, p.114) 
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Mais ao final do conto, devido aos novos sentimentos despertados, Lurdes se 

arrisca em outras áreas desconhecidas, como relacionadas ao seu corpo como a descoberta 

da masturbação e a sexualidade da mulher: “Num gesto ao qual se desacostumara havia 

anos, ergueu a camisola, os dedos tateando. Mudos fogos de artifício. Depois, porque lhe 

perpassou o susto profundo, veio o arrependimento. Foi ao banheiro e lavou muito as 

mãos. Adormeceu mesmo sem paz.” (MOSCOVICH, 2004, p.119). Quando o conto 

aborda a recalque da sexualidade, percebe-se que Lurdes se sente culpada ao sentir prazer, 

mesmo que sozinha, como se estivesse traindo a confiança do marido que antes é descrito 

como sendo a “compenetração do recato”. É como se a protagonista ficasse entorpecida 

por um perigo que vem de fora de casa, pelo professor de literatura, e traz esse 

desequilíbrio para o aparente equilíbrio interno, já que também passa a ficar entorpecida 

no ambiente doméstico. Nesse sentido, o espaço público traz à tona o desgaste de sua 

relação conjugal e a falta de realização como mulher. De todo modo, o conflito não pode 

ser resolvido e resulta em arrependimento e culpa. 

Outro momento importante do conto é ao final, quando o professor conta a Lurdes 

que será pai pela primeira vez e ela fica consternada: “E pensou, numa fração de segundo, 

num pequeno pedaço do tempo que escorria nela como a areia, que, mesmo que não 

usasse um anel de casamento, para ser pai aquele homem tinha uma mulher, uma 

intimidade, uma casa: uma vida fora das paredes da escola.” (MOSCOVICH, 2004, 

p.122). Esse episódio deixa Lurdes atônita já que agora ela consegue pensar que aquele 

homem tinha uma vida doméstica semelhante à dela em casa, o que a deixa 

desconfortável, mas que a leva ao amadurecimento, ao autoconhecimento sobre si mesma. 

A notícia a faz voltar para o seio familiar, para o local seguro e privado: “Dentro 

da nova memória, a memória de uma santa, o amor incondicional e sem tempo de sua 

família a esperava, era só girar a chave na porta e o milagre estaria feito, resplandecente 

de luz própria” (MOSCOVICH, 2004, p.123), não mais as sombras que representavam o 

que estava fora do lar. Aqui podemos retomar o que já foi mencionado ao início dessa 

pesquisa sobre a ideia da mulher em sua forma mais angelical e que Virgínia Woolf, em 

Profissões para mulheres e outros artigos feministas (2018), aponta como uma posição 

de submissão à visão tradicional da mulher, se referindo a ela como um “anjo do lar”. 

Woolf mostra como o papel da mulher na sociedade patriarcal é limitado, visto que a 

privava da vida pública e de seus direitos apenas pelo fato de ser mulher. E aqui em “O 
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escândalo das estrelas da noite”, a protagonista prezava ser essa esposa e mãe exemplar, 

mas entra em choque ao descobrir que uma dimensão que até então não conhecia. 

Essa discussão nos leva a pensar sobre o título do conto, que dá a entender que 

esse afastamento do lar, da casa e das nuances angelicais as quais a mulher estava ligada, 

para traçar um caminho diferente no ambiente externo, parece um escândalo, 

inimaginável para as pessoas que conhecem a bibliotecária, assim como para essa mãe e 

esposa modelar. Acontece uma espécie de redenção no momento em que ela entra 

novamente em sua casa, depois de saber que o professor seria pai, de onde parece se 

arrepender de ter se afastado emocionalmente antes, porém agora tomada de experiências 

diferentes que a tornam uma mulher que passou por uma travessia e amadureceu no 

percurso. 

Lurdes, em toda essa trajetória de alternância emocional entre o ambiente da casa 

e o ambiente externo, percebe que por mais que as situações vividas na biblioteca tenham 

sido provocativas também revelaram os perigos desse espaço de fora. Quando a 

protagonista sai dos padrões estabelecidos e do papel de esposa abnegada, ela opera uma 

certa ruptura aos padrões morais ao se encantar por um outro homem que não é seu 

marido. Dessa forma, a protagonista parece estar “testando os limites, em um movimento 

pendular, entre a transgressão e a adequação aos papéis hegemônicos” (FREIRE, 2015, 

p.104). 

Portanto, aqui a própria conjugalidade é um objeto de conflito para a protagonista 

que vive dois extremos ao ficar dividida entre a tranquilidade do lar e os novos 

sentimentos arrebatadores que experimenta. Sobre isso Freire comenta que: 

ora problematizando os discursos simbólicos do sistema patriarcal que são 

utilizados no processo de assujeitamento das mulheres nas sociedades 

conjugais, também é necessário salientar que nenhuma dessas personagens 

engendradas nas narrativas analisadas até aqui foram capazes de gerir a própria 

autonomia e sair dos limites da casa patriarcal. Ou seja, nessas narrativas as 

personagens ainda são engendradas, de modo mais ou menos marcado, como 

mulheres obedientes ao modelo de comportamento feminino considerado 

adequado pelo Anjo do Lar. Nos termos de Virgínia Woolf, nenhumas dessas 

personagens foram engendradas como sendo capazes de matar o Anjo do Lar. 

(FREIRE, 2015, p.105-106) 

 

 
E apesar de comentar sobre diversos textos de outras autoras, alguns de Cíntia 

Moscovich, Freire mostra que é pertinente às protagonistas de Arquitetura do arco-íris 

essa afirmação, já que embora algumas mantenham-se satisfeitas com as vidas que 
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escolheram mesmo no ambiente doméstico, com a maternidade e o matrimônio, outras 

delas questionam suas vidas e o espaço ao qual estão submetidas, não conseguindo se 

desvencilhar da vida e local onde já estão acostumadas. 

Assim, os contos analisados de Moscovich, que têm como fator estruturante o seio 

familiar, as protagonistas refletem sobre suas vidas e realizam uma travessia em que elas 

saem de sua zona de conforto e têm liberdade de voltar ou não para o ambiente da casa, 

do casamento, do cuidado com os filhos. As protagonistas, depois de passarem por 

experiências diversas fora da estrutura familiar, escolhem continuar como antes ou gerir 

suas vidas de outra maneira, mas, independentemente do desfecho, há uma descoberta 

interior e um amadurecimento existencial. 
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CAPÍTULO 3: AS RELAÇÕES FAMILIARES EM “OS LAÇOS E OS NÓS, OS 

BRANCOS E OS AZUIS”, “O ARCO-ÍRIS À MEIA NOITE” E “BONITA COMO 

A LUA” 

3.1 Os laços e os nós da maternidade e da conjugalidade 

 
O conto “Os laços e os nós, os brancos e os azuis” apresenta em seu enredo o 

relacionamento conturbado entre mãe e filha. O conto é narrado em terceira pessoa, e 

acompanhamos a história de Raquel, a protagonista do conto, que é uma mulher casada 

que não tem filhos, e está recebendo a mãe para uma visita de duas semanas em sua casa. 

O conto se inicia já no dia em que a mãe da protagonista, dona Anita, está de 

partida. A filha tenta a todo momento deixar a mãe confortável, apesar dos embates 

brandos entre elas, como a mãe observar uma mosca varejeira azul na mesa do café da 

manhã. Esse ocorrido desencadeia um aviso sábio e desafiador da mãe sobre a 

importância de instalar telas nas janelas afim de evitar a falta de higiene, mas o 

comentário deixava Raquel desconfortável porque sugere que sua mãe sabe gerir uma 

casa e ela, que não teve filhos, é como se não estivesse tão apta para desempenhar esse 

papel. Havia um ar de sabedoria da matriarca, que a filha não ousava quebrar para não 

inverter a autoridade que a mãe sempre teve sobre ela. 

Raquel olhava a mãe à mesa e se assustava pensando em como parecia não a 

conhecer, como ela lhe parecia uma estranha. É interessante observar que apesar de ser 

um conto em terceira pessoa, é narrado sob a perspectiva de Raquel, então o leitor se sente 

mais próximo dos seus sentimentos e de como ela se sente em relação à mãe, ao marido, 

as atividades domésticas e à maternidade. 

Ao esperar o táxi, Raquel vendo a mãe se queixar de não lembrar se tinha deixado 

algo para trás, pensa em como a genitora, nesse momento da vida, parece frágil, e em 

como quando era pequena dona Anita “lhe parecia alta, uma mulher potente e bonita, boa 

esposa, boa dona de casa, ordenando o universo de empregadas, marido, três filhas.” 

(MOSCOVICH, 2004). Para ela, a mãe ensinava-lhe o mundo com sabedoria e agora 

constrangida pensava que a senhora era vulnerável e falível. 

O modo como Raquel se porta diante da mãe mostra a relação de distanciamento 

existente entre elas que foi sendo construída ao longo do tempo, chegando em um 

momento em que ambas, desconcertadas com a presença uma da outra, já não sabiam 

como agir quando estavam perto. Dentro do táxi, o carro freia bruscamente fazendo com 
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que as duas se esbarrassem e não se afastam depois de o carro retomar o curso normal: 

“Era uma intimidade de corpos de que elas sequer se lembravam, uma intimidade 

esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe ou do tempo em que os filhos são 

pequenos.” (MOSCOVICH, 2004). Após esse contato, Raquel percebe que jamais tivera 

uma aproximação realmente verdadeira com a mãe. 

Dona Anita vivia no Rio de Janeiro com outras duas filhas, e Raquel, sendo a mais 

velha era também a que não tinha tempo para cuidar ou morar com a mãe devido ao 

casamento e os deveres do lar: “[...] não tem tempo para nada, nem para cuidar da mãe, 

mesmo que a mãe sequer precise que se cuide dela, e é por isso, agora que o pai está 

morto, que ela tem que morar com as outras filhas, no Rio, uma semana na casa de cada 

uma. (MOSCOVICH, 2004, p.131) 

Em vista disso, percebemos a relação conturbada e muito distante entre mãe e filha 

que provavelmente é causada por uma conduta social que vem de traços dos costumes de 

uma sociedade mais tradicional. Elódia Xavier comenta essa relação quando analisa o 

conto “Os Laços de Família”, de Clarice Lispector, presente no livro Laços de família, 

que dialoga com “Os laços e os nós, os brancos e os azuis” dizendo: 

O caráter institucional da família impede um autêntico relacionamento; as 

normas sociais são as responsáveis pela distorção dos laços afetivos. No conto 

em apreço, mãe e filha não encontram o que dizer na hora da despedida, 

repetindo à exaustão as mesmas frases. [...]. Mas são as banalidades sociais, 

vazias de significado, que acabam por preencher o incômodo silêncio. 

(XAVIER, 1988, p.28-29) 

 

 

Muller Filho fala dessa relação em que Dona Anita, agora viúva e com uma saúde 

já desgastada pela idade, precisa ser cuidada pelas filhas, e Raquel, preocupada com seu 

status de dona do seu próprio lar, não teria tempo para ficar com a mãe. Mesmo assim, o 

casamento é visto como um motivo de sua honradez: 

A filha fizera sua rotina um motivo de orgulho; o status em que se enquadrara 

como mulher do lar lhe fornecia a insígnia do sucesso. Ela própria prestigiava 

sua fortuna, pois era assim que havia aprendido, para uma mulher o melhor 

rumo seria casar-se e constituir uma família: fora assim que Raquel aprendera 

com a mãe. (MULLHER FILHO, 2018, p.74) 

 

 
Raquel foi moldada a pensar como pensa sua mãe, que era uma grande influência 

em sua vida, apesar do distanciamento que ocorreu entre as duas. Os padrões de 

comportamento herdados vão sendo relembrados aos poucos naquele momento de 
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despedida em que ambas ainda estão constrangidas pela presença da outra. Assim, ao 

chegar ao aeroporto, a mãe pergunta novamente à Raquel se não havia esquecido alguma 

coisa e a filha diz que pode lhe enviar o objeto esquecido, caso ela tenha realmente 

deixado alguma coisa para trás. Dona Anita olha profundamente nos olhos da filha e com 

um carinho não mencionado até então, beija-a e diz: “Qualquer coisa, você me manda 

depois. Filha amada da mãe.” (MOSCOVICH, 2004, p.136). 

As palavras de afago trazem à tona um sentimento há muito esquecido: “Raquel 

teve a impressão de que refaziam um trato; talvez mais do que mera impressão, a lucidez 

do momento era escandalosa, e ela só podia ter certezas. Desmoronou e ficou ali, porque 

era bom (MOSCOVICH, 2004, p.136). Vemos como a autora consegue estabelecer um 

aspecto conciliador como faz em todos os contos, em que não só se questiona valores pré- 

estabelecidos, mas de forma graciosa mostra, para além de divisões maniqueístas, os 

detalhes complexos das relações humanas e nesse caso através do relacionamento entre 

mãe e filha. 

Ao sair à rua, depois da mãe partir, Raquel sentia que as coisas se encaminhavam, 

“que o amor se avizinhou à felicidade, mesmo que existisse lástima.” (MOSCOVICH, 

2004, p.137). Essa era uma espécie de plenitude que Raquel passa a sentir, já que entende 

que há a possibilidade de brechas para o afeto mesmo em relações conflituosas como a 

que tinha com a mãe. 

Esse conto dialoga com o conto “Os Laços de família”, como já foi comentado 

acima, e que também traz um relacionamento parecido entre mãe e filha. Em ambos os 

contos temos uma matriarca frustrada porque as relações entre mãe e filha não são plenas. 

De fato, elas cumpriram sua função de mãe, mas quase não há proximidade entre elas e 

suas filhas. 

Segundo Jéssica Ciurlin Silva, em seu estudo “Cíntia Moscovich, leitora de Laços 

de Família de Clarice Lispector”, Severina e Catarina, personagens do conto de Lispector, 

não mostram um laço forte de compreensão entre elas: 

Catarina, com a súbita revelação, compreende o relacionamento que tem com 

a mãe: distante, desamoroso, indiferente; a partir de então, tem a iniciativa de 

mudar sua relação com o filho. Ciente do relacionamento frio e distante que 

compartilha com o filho e não querendo repetir os mesmos erros cometidos por 

Severina, Catarina entra em seu apartamento, e ao entrar no quarto do menino 

o vê exato e distante mexendo em uma toalha molhada. Recorda-se que o 

garoto, aos quatro anos de idade, ainda não utilizava verbos para se comunicar, 

não conseguia dar  sentido as suas frases.  Quando seu filho  a chama  de 
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“mamãe” de uma maneira como nunca antes, Catarina rompe a barreira que a 

impedia de ter um relacionamento afetuoso com o menino (SILVA, 2020, p. 

28-29) 

 

 
Na narrativa mencionada acima a protagonista tem um filho, e pretende melhorar 

o relacionamento com ele ao se defrontar com a falta de proximidade em relação à sua 

mãe. Já no conto de Moscovich, essa questão da maternidade entre mãe e filha é mais 

acentuada, levando em conta que a protagonista Raquel não tem e não pode ter filhos. Há 

uma cobrança social por parte da mãe para que isso aconteça. 

Dona Anita diz à filha que gostaria que ela tivesse tido um filho. Raquel lembra 

que passou por médicos, exames e cobranças da mãe anos atrás e, apesar disso, não 

conseguiu engravidar. Ela não deseja também se colocar novamente naquela 

desagradável situação das várias tentativas feitas anteriormente, mas ao invés de optar 

pelo embate com a genitora, apenas passa os dedos sobre o braço da mãe. O silêncio de 

dona Anita revelava um inigualável amor entre uma mãe e um filho, que pesava como 

uma responsabilidade no coração de Raquel. 

Joana Maria Pedro, em seu texto “As representações do corpo feminino nas 

práticas contraceptivas, abortivas e no infanticídio – século XX” (2000), diz que: “O 

nascimento da sociedade burguesa instituiu papéis definidos para os gêneros e significou, 

para as mulheres, a restrição ao espaço do privado, do lar, da maternidade e da família.” 

(PEDRO, 2000, p.162), o que revela que para a mulher a maternidade e a dedicação a ela 

era como constituir uma identidade de gênero, seria uma espécie de obrigação e seria 

intrínseco a elas. Para ser mulher completa, a maternidade deveria existir em sua vida. 

Essas concepções foram se naturalizando na visão social e é o que vemos no conto 

de Moscovich, com dona Anita lamentando por sua filha jamais conhecer o amor e a 

sensação de ser mãe. Ela vê como uma responsabilidade que Raquel não cumpriu. Apesar 

de estar em um casamento, e cuidar tão bem de tudo que dizia respeito a sua casa, ainda 

havia essa cobrança por parte da mãe, aquela que lhe ensinou os preceitos do casamento 

e que ela teria desempenhado tão bem até aquele ponto, sentindo-se orgulhosa. A 

maternidade então era vista pela sociedade como uma responsabilidade e principalmente 

como uma parte essencial do que é ser mulher. Era ao que a mulher deveria se dedicar, 

como algo que deveria naturalmente acontecer em certo momento de sua vida. 
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O conto de Cíntia Moscovich também dialoga com o conto “Amor”, de Clarice 

Lispector, presente em Laços de Família (1998), quando menciona o perfil da dona de 

casa que cuida do lar e do casamento com total maestria. Raquel, a protagonista de 

Moscovich, se dedica inteiramente à casa e ao seu marido: “Desde cedo, antes mesmo 

que os movimentos da casa se iniciassem, Raquel estava na lida. A mesa já posta, três 

lugares, garrafas térmicas, leite, café, o jornal matutino e o castanho áspero do pão 

acendendo nela a fome” (MOSCOVICH, 2004, p. 125). 

Tal como a protagonista de Lispector, Raquel tinha a necessidade de ser a raiz 

firme da casa e do casamento, e tenta encontrar nos afazeres do lar uma sensação de 

plenitude. Na manhã em que vai levar a mãe ao aeroporto, ela acorda cedo e arruma a 

mesa do café minuciosamente, e passa as camisas do marido com cuidado e eficiência. 

“Sempre fora boa passadeira, camisa de homem exigia paciência, e, satisfeita com sua 

perícia e com o cheiro avivado do sabão em pó [...]” (MOSCOVICH, 2004, p.126). 

Para Raquel, a vida de dona de casa era o trabalho que ela deveria desempenhar, 

o dever que tinha como mulher e que deveria ser feito da melhor maneira possível. 

Repleta dessas atividades domésticas e os cuidados com o marido, ela vivia isolada em 

um mundo próprio. É o que fala Jéssica Ciurlin Silva em “Cíntia Moscovich, leitora de 

Laços de Família de Clarice Lispector” (2020): 

Essa personagem assemelha-se à Ana do conto “Amor” de Clarice Lispector, 

como dissemos anteriormente. Ambas são resignadas, doam-se para que seu 

lar permaneça em perfeita ordem. Preocupada em cuidar do marido e da casa, 

Raquel não pensa em sua relação com a mãe, se esquece do seu papel de filha. 

(SILVA, 2020. p.36) 

 

 
Após a conversa de Raquel com a mãe sobre maternidade, há uma revelação 

íntima para a protagonista, um momento de reconciliação entre as cobranças sociais e o 

pensamento sobre sua vida atual, sobre seu casamento e seus deveres dentro do lar, da 

mesma maneira que Ana, a protagonista de “Amor”, que também passa por esse momento 

quando vê de dentro do ônibus um homem cego e depois resolve ir ao Jardim Botânico. 

A protagonista de Lispector tem um momento de revelação naquele espaço aberto, fora 

de casa, longe do marido e dos filhos e se sente culpada, para depois retornar ao espaço 

privado e restrito onde ela tenta manter o controle de tudo: 

Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e 

a água escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la. De que 
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tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade: seu coração 

se enchera com a pior vontade de viver. (LISPECTOR, 1998, p. 27). 

 

 
Aqui temos os questionamentos relacionados ao espaço público e privado das 

mulheres. Nesse contexto, também Raquel enfrenta esse dilema de pensar sobre sua vida 

fora do ambiente do lar, mas volta com naturalidade ao papel de esposa e dona de casa e 

aos seus deveres domésticos. Isso ratifica uma ideia exposta por Carole Pateman, em seu 

artigo “Críticas feministas à dicotomia público/privado” (2013), de que há uma 

identificação das mulheres com os trabalhos domésticos como uma obrigação nata na 

condição feminina e isso comprometeria a sua atuação nos espaços públicos. O autor 

explica ainda que: 

A separação da vida privada e doméstica das mulheres em relação ao mundo 

público dos homens foi constitutiva do liberalismo patriarcal já em suas 

origens e, desde meados do século XIX, a esposa economicamente dependente 

tem sido apresentada como o ideal para todas as classes respeitáveis da 

sociedade. A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está 

sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas 

e a reformulação ―científica‖ do argumento da natureza por sociobiólogos. É 

claro que as mulheres nunca estiveram completamente excluídas da vida 

pública, mas a forma como elas são incluídas está baseada, tão firmemente 

quanto sua posição na esfera doméstica, em crenças e práticas patriarcais. 

(PATEMAN, 2013, p. 71) 

 

 
A protagonista de “Os laços e os nós, os brancos e os azuis” acaba ao final do 

conto se sentindo mais à vontade na posição de esposa e dona de casa. Essas questões 

aparecem como uma configuração de família de que já falamos e a maneia de a sociedade 

ver a mulher. Apesar das cobranças sociais, essa é uma escolha que a mulher pode fazer. 

Pollianna de Fátima Santos Freire também faz apontamentos nessa direção, quando em 

“Entre o impasse e a Transgressão: A representação da conjugalidade em narrativas de 

Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e Cíntia Moscovich” (2015), considera que: 

Assim como os homens, as mulheres não nascem donas de casa, mas, desde a 

infância, são incentivadas, com base em crenças e práticas patriarcais, a 

priorizarem os papéis sociais de mães e esposas e tomarem para si a 

responsabilidade sobre as atribuições da esfera doméstica. Ou seja, esses 

aparatos discursivos ainda tentam criar empecilhos à conciliação entre o 

casamento e os seus encargos com as atividades acadêmicas e profissionais. 

(FREIRE, 2015, p.103) 

 

 
O conto de Moscovich é construído de maneira a apresentar uma situação inicial, 

em que a protagonista está em casa e sai do lar seguro e rotineiro, para passar por um 

momento significativo com a visita da mãe, em que ela sai de sua zona de conforto, pensa 
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sobre a maternidade, o casamento, e por fim há a retomada do começo, no espaço do lar. 

No caso de Raquel, a sua vida de esposa dedicada à casa e ao marido retorna no fim do 

conto, mesmo que ela tenha passado por esse momento de afeto em relação a mãe, mas 

ainda assim acaba voltando à casa, para continuar cuidando do marido e dos afazeres 

domésticos, como se sente mais à vontade: 

Em casa, depois de fazer as compras, lembrou-se que devia guardar as roupas 

do marido. Foi até o sofá e, com o mesmo cuidado de quem pega um bebê, 

ergueu entre os braços a pilha de camisas. Aspirou levemente o perfume do 

sabão em pó, viu o branco fulguroso de limpeza, os colarinhos, as dobras, os 

botões nas casas, aquilo que lhe exigira empenho de mulher e de filha. 

Percebeu que tinha toda a tarde pela frente, o tempo lhe rendia. Ouviu um 

zumbido e, logo, uma mosca-varejeira batendo-se insuportavelmente azul 

contra a vidraça (MOSCOVICH, 2004, p. 138). 

 

 
Em vista disso, “Os laços e os nós, os brancos e os azuis” parece indicar uma 

escolha da protagonista, que tenta encontrar a plenitude no espaço do lar, apesar de a 

imagem simbólica da mosca-varejeira indicar que nem todos os conflitos desapareceram. 

Os laços e os nós que as relações familiares causam são exemplos de como esses 

relacionamentos podem unir ou afastar, trazer tranquilidade ou apreensão ou estabelecer 

um equilíbrio desses aspectos. 

Até mesmo as cores branca e azul simbolizam o ambiente da casa, confortável 

como o que Raquel estava acostumada a viver. Moscovich faz uso das cores e da 

sinestesia para ilustrar sentimentos e situações de suas protagonistas. Aqui, o branco pode 

simbolizar a limpeza, o empenho de esposa, de dona de casa. E a mosca varejeira de cor 

azul parece simbolizar o desarranjo, o sujo, o que parece incomodar dentro do lar, como 

as cobranças da mãe, como mostram os trechos a seguir: 

Dona Anita fez assim com os ombros, já repetira mil vezes que deveriam 

colocar telas, pelo menos alguma proteção na porta da varanda, um perigo a 

casa aberta, a mosca podia ter andado por esgotos e nojeiras, decerto já pusera 

ovos até em cima da comida, quem duvidava? (MOSCOVICH, 2004, p.127) 

 

 

 

A autora se preocupa em mostrar a trajetória de amadurecimento e descoberta de 

suas protagonistas, como acontece aqui também, em “Os laços e os nós, os brancos e os 

azuis” 

É notório que Cíntia Moscovich problematiza em suas obras dispositivos 

engendrados no patriarcalismo como a questão da maternidade, da conjugalidade, da 
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divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres, os desejos das personagens como 

pessoas e como mulheres já que as protagonistas de Arquitetura do Arco-íris (2004) são 

do sexo feminino, além de situações mais sutis como os relacionamentos entre familiares 

e suas ramificações. Pensando nisso, é possível perceber também que não há uma divisão 

maniqueísta em que a família inserida nos moldes patriarcais seria totalmente destituída 

de afeto e carinho. Isso pode ser notado na forma afetuosa como a mãe se despede da filha 

no aeroporto. Por outro lado, em outro extremo, o conto parece questionar também a ideia 

de que a família que é construída sob outros modelos, como aqueles em que decidem não 

gerar filhos, seriam completamente felizes. Moscovich consegue mostrar as luzes e 

sombras nas diversas formas de configuração familiar. Assim, cada família estabelece 

diferentes nós e modos de relações e reações uns com os outros em sua maneira de viver, 

desfrutando dos conflitos resultantes de cada escolha. 

 

 

 

3.2 “O Arco-íris à meia noite”: a velhice e a maternidade 

 
Ainda falando sobre maternidade e as relações entre mãe e filhos, o conto “O arco- 

íris à meia noite” narra em terceira pessoa a história de dona Helena, uma senhora que 

mora sozinha no sobrado da família, provavelmente a casa em que seus filhos cresceram. 

Ela além da idade madura ainda descobre uma doença relacionada as disfunções do 

cérebro. O conto se inicia em uma saída do consultório do neurologista com o diagnóstico 

de demência de dona Helena, o que a apavorava muito em relação a tudo que já havia 

vivido: “Uma vez que soubera da perigosa circunstância dos fatos, dona Helena passou a 

temer, noite e dia, que seus pensamentos não fossem coisas de verdade. (MOSCOVICH, 

2004, p.139). Aqui já é possível entender a dinâmica do relacionamento que seus filhos 

mantinham com a mãe. Eles diziam que ela teria de ter a consciência de que tinha 

alucinações, o que a deixava ainda mais preocupada e a assombrava tanto quanto ouvir a 

palavra demência. 

Dona Helena era uma mulher organizada que dava conta de resolver as mais 

difíceis confusões, aqui temos o indício de que passou a vida resolvendo questões 

relacionadas aos filhos, à casa e tudo que estivesse ao seu alcance. Sempre foi uma mãe 

dedicada e deu toda a sua atenção aos filhos o quanto pode. No entanto, com o 
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envelhecimento, o narrador diz que a senhora precisou empreender um esforço para 

conseguir se manter sã: 

conter os pensamentos antes de pronunciá-los, passou a engolir mais cápsulas, 

passou a lembrar do que tinha comido no café da manhã e do nome de todas as 

autoridades municipais, e passou também a rezar, sempre retirando os óculos, 

como se o barulho da miopia auxiliasse aquele exercício de contrair-se 

baixinho (MOSCOVICH, 2004, p.141) 

 

 
A partir daquele momento no consultório médico, dona Helena começa a ser 

tratada não apenas como uma mulher idosa, mas também uma senhora com o diagnóstico 

de demência, não apenas pelos médicos, mas principalmente por seus filhos. Um dos 

motivos para ser levada a consultas médicas foi que ele começou a falar sozinha e ter 

esquecimentos constantes, disfunções características da demência. E aquele pavor que a 

consumia era muito maior do que quando descobriu anos atrás um problema no coração. 

Na volta do consultório, em que a filha mais jovem a trazia para a casa onde vivia 

sozinha, ela perguntou por qual motivo estaria doente, ao que a filha responde muito 

abalada pelas palavras do médico, não saber a resposta para aquilo. Mesmo com essa 

preocupação latente, a filha diz logo a dona Helena que ela deveria ficar bem, palavra que 

se repete em destaque em todo o conto, mostrando que para dona Helena o que mais 

almejava era se sentir e ficar bem, apesar de essa condição não mais depender dela e de 

seu querer. Apesar de entender a preocupação da filha, vê-se que ela – e os demais filhos 

– não estavam preparados para amparar emocionalmente a mãe que se apavorava com a 

nova situação. 

Dona Helena não sabia como lidar com o que sentia depois de saber que precisava 

se observar ainda mais, e já não sabia o que era alucinação e o que não era. Não confiava 

inteiramente como antes em seus pensamentos e também não entendia por que sozinha 

em casa não poderia falar em voz alta. 

Dona Helena afligia-se toda em tortura: como saber o que era alucinação e o 

que não era? E por que, dentro do tédio da casa, não podia pensar em voz alta? 

E por que tinha sempre de lembrar do cardápio do almoço, do dia da semana, 

do nome do prefeito, do governador e do presidente, de umas miudezas sem pé 

nem cabeça? E por que, além dos remédios para o coração, o armário da 

cozinha enchia de frascos com rótulos e bulas ainda mais ingratos? Até ali 

vivera como se vive, nem melhor nem pior, e de repente, sem mais quê nem 

pra que, os anos se empilhavam todos pesados em suas costas – saber se estava 

bem, mas como? (MOSCOVICH, 2004, p.140) 
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Michelle Perrot (2003), em seu texto “Os silêncios do corpo da mulher”, considera 

sobre os silenciamentos a que o corpo da mulher é submetido e nesse sentido a mudez 

também envolve a transformação do corpo feminino com o decorrer do tempo. Assim, a 

autora comenta do “mutismo sobre esse momento vivido como um exílio: da juventude, 

do glorioso período da maternidade. A atenção à menopausa, a vontade de retardá-la ou 

de suprimi-la, é um fenômeno bem recente.” (PERROT, 2003. p.16). Assim, a velhice 

passa a ser uma fase não desejada pela mulher. Uma fase em que ela tem de certa forma 

menos vantagens do que na juventude, e é quando começa a ficar mais frágil 

principalmente aos olhos da sociedade. Outra ideia apontada por Perrot é a de a 

maternidade exigir sacrifícios que não cessam, e como podemos ver no conto de 

Moscovich, Dona Helena sempre foi uma mãe atenciosa para as questões dos filhos, e 

agora quando mais precisa, eles parecem não dar a mesma atenção e carinho a ela. A 

preocupação dos filhos faz com que eles façam mais exigências para que ela se mantenha 

sã e eles não precisem alterar suas rotinas. A idosa precisa, praticamente sozinha, lidar 

com a demência que se aproxima cada vez mais, com a solidão e com a pressão dos filhos 

para que se lembre de detalhes de acontecimentos, nomes, datas. 

Assim, temos que a velhice é uma das causas para que a mulher fosse questionada 

e inviabilizada das atividades que antes fazia. Em todos os momentos, Dona Helena 

estava sendo testada por coisas que nem mesmo os jovens e saudáveis se sentem na 

obrigação de se lembrar como os nomes dos governantes ou que dia da semana é. Para 

Lígia Bellini, em “Concepções do corpo feminino no Renascimento: a propósito de De 

universa mulierum medicina, de Rodrigo de Castro (1603)”,11 os fatores sociais e 

políticos das transformações nas concepções de mulher implicam em divisão de classes 

– como já falado anteriormente, já que essa divisão de classes, vem de uma divisão social 

de gênero, em que a mulher é mais desfavorecida – e em como elas são vistas na 

sociedade. A autora também comenta sobre as implicações físicas e mentais, por exemplo 

quando chega a menopausa, quando a mulher está amadurecendo e envelhecendo, e com 

isso vem as doenças e as preocupações dela consigo mesma, e dos demais, segundo o que 

Bellini diz ser o plano divino da natureza: “A fragilidade física da mulher a tornaria inapta 

para se expor aos perigos do mundo exterior, enquanto sua fragilidade mental implicaria 

a incapacidade de atuar satisfatoriamente na esfera pública.” (BELLINI, 2003, p.39) 

 

 
 

11 publicado em 2003, no livro Corpo feminino em Debate 
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Para os filhos, dona Helena estaria mais segura e confortável no sobrado da 

família, morando rodeada do que lhe lembrava o seio familiar, o lar doméstico. Fazendo 

relação com o texto de Bellini, vemos que dona Helena depois de idosa e agora com o 

diagnóstico da demência, passou a ser tomada como incapaz de cuidar dos outros e de si 

própria. Para eles, depois de atingir a velhice, a mãe se tornou frágil e isso a lhe impediria 

de se expor aos afazeres e também aos perigos do mundo. E apesar da doença e da velhice 

serem fatores incapacitantes tanto para mulheres como para homens, a sociedade acaba 

vendo o homem ainda mais forte do que a mulher nessa mesma situação, com maior 

capacidade de se cuidar sozinho, enquanto a mulher teria naturalmente uma maior 

fragilidade. Essa visão é comprovada no conto quando vemos que dona Helena continua 

sendo cobrada a provar que está bem, a agir como sempre agiu quando ainda não era 

doente, ou não estava na fase da velhice. 

Devido também à doença, os filhos visitavam a mãe alternadamente e lhe faziam 

as perguntas interrogatórias de sempre para testar sua lucidez. E apesar de ver que 

estavam ora satisfeitos, ora preocupados, era desse jeito que a mãe tinha consciência sobre 

si. É sobre o que fala Marco Antônio Muller Filho, com seu texto “A poética do arco-íris 

nos contos de Cíntia Moscovich” (2018): 

Dona Helena é censurada pelos filhos por conta de esquecer das coisas. De 

falar sozinha ou de entrar em um estado de transe durante conversas. Por 

conseguinte, ela passa a sentir-se deslocada de sua realidade e preocupada por 

não saber se está consciente da maneira como as pessoas ao seu redor desejam. 

A demência diagnosticada em dona Helena lhe confere uma perda da 

referencialidade ao passo que ela passa a questionar, em seus momentos de 

lucidez, o porquê de se fazer necessário saber tantas informações avulsas. 

(MULLER FILHO, 2018, p.77) 

 

 
Considerando esses aspectos delineados por Muller Filho e analisando o conto 

aqui presente, podemos também pensar a respeito do título que o nomeia. O arco-íris à 

meia noite poderia simbolizar essa fase avançada da vida de Dona Helena, em que a 

doença lhe fazia viver momentos de medo, afastamento da relação com os filhos e 

constrangimentos que antes não existiam, simbolizando o fim de um dia que antes foi 

vivido na juventude, em que ela era vista pelos filhos como alguém forte e segura. O arco- 

íris à meia noite denota a passagem da senhora para essa fase mais escura, simbolizada 

pela noite que se fecha, talvez sugestão da morte que se aproxima, já que é o horário que 

representa o fim do dia. 



79 
 

Depois do interrogatório a que os filhos submetiam dona Helena, eles se 

apressavam em ir embora daquela que era antes a sua casa. A mãe tinha a certeza de que 

perceber essa vontade nos filhos não fazia parte de nenhuma alucinação. Devido a 

julgarem frágil e esquecida, eles a vigiavam constantemente e a testavam para saber o 

quanto a doença a havia consumido. A velha senhora agora sofria uma vigilância e 

atenção opressiva por parte dos filhos. O relacionamento entre ele era de visitas rasas, 

rápidas e interrogatórias.: 

O grande dilema da protagonista consiste na vigilância exacerbada que as 

pessoas ao seu redor passam a exercer sobre ela, uma vez que ela própria não 

reconhecia como um problema o fato de não lembrar de fatos efêmeros como 

o dia da semana presente ou o nome do presidente. Num cenário sem ter como 

escapar de sua fragilidade mnésica, ela vê-se injustiçada por ter de viver a base 

de medicamentos. Além disso, o faro de se tornar um fardo apenas para o filho 

e a nora é algo que lhe incomodava. (MULLER FILHO, 2018, p.79). 

 

 
Dona Helena além de tudo se sentia um fardo para o filho e a nora que eram quem 

mais a visitavam e se sentia incomodada com a situação. Ela esperava que o trabalho e o 

peso que agora achava que depositava no filho, poderia ser divido com os demais. Até 

mesmo porque no início do conto, vemos como a filha mais nova era também muito 

querida por ela. Percebe-se então que pode haver uma certa cobrança para que a filha, 

“menina dos olhos de Dona Helena”, tomasse também a responsabilidade por sua mãe. 

Por que será que estou doente, minha filha? – Não sei, mamãe – disse a moça, 

abaladíssima com a impiedade do vocábulo médico. – Mas a senhora não pode 

seguir conversando com as paredes e deve exercitar a memória. E não pode 

nunca esquecer dos remédios. – No sinal fechado, porque era a menina dos 

olhos de dona Helena, prendeu a mão da mãe a sua e falou com o rosto de filha: 

- Procure ficar bem. (MOSCOVICH, 2003.p 140). 

 

 
Observando esse diálogo entre mãe e filha é possível entender a preocupação 

carinhosa da filha com dona Helena, a proximidade que elas parecem ter. O gesto da 

jovem, de pegar a mão da mãe e segurar entre as suas mostra a sensibilidade que não 

existe no relacionamento de Helena com o filho que mais cuida dela. Ele e a esposa 

pareciam estar presentes por se preocuparem sobretudo com as alucinações e 

esquecimentos da mãe, testando sua sanidade, porém nunca mostrando sensibilidade com 

a doença, ou tampouco dando carinho que a mãe precisava nesse momento difícil e triste 

para ela. 

Assim, percebemos como a maternidade na velhice tem particularidades e mostra 

as dificuldades da mulher que além de estar na idade madura ainda passa por uma doença 
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que lhe tira a capacidade de resolver tudo sozinha, e dar conta de todos os problemas 

como antes dava, como é o caso de dona Helena. O cuidado com os filhos, que parece ter 

sido o centro de toda sua vida, não retorna no sentido de os filhos também cuidarem dela 

na idade avançada. Eles parecem não querer transtornos e deixam à velha à deriva, 

onerando ainda mais sua situação com as cobranças excessivas para que fique vigilante. 

Eles parecem não querer ver o estado da mãe e preferem se iludir, achando que tudo está 

como antes. Assim, mesmo que os sinais da demência sejam visíveis, eles não mudam a 

rotina de suas vidas. 

A figura da mãe que envelhece e perde sua função na maternidade é um assunto 

relevante a ser discutido na literatura e esse fator – o da velhice – além de gerar um 

enfraquecimento físico, ainda provoca o esvaziamento dos papéis da mulher na força 

produtiva de trabalho, na legitimação de seus discursos e em tantas outras esferas. A 

velhice e a doença, para dona Helena, a colocava em um patamar em que os filhos não a 

viam mais como anteriormente, o que provocava constrangimento. Agora além de 

depender de seus filhos para tomar todas as decisões sobre sua vida, até mesmo para saber 

se estava sã: 

Recebendo o filho e a nora na sala, fazia o máximo para conversar com 

naturalidade e somente coisas que julgava boas: um documentário na televisão, 

a viagem do presidente à Indonésia, as begônias que estavam florescendo. E o 

que ela dizia – despertava entre os dois uma troca de olhares oblíquos, ora 

satisfeitos ora preocupados – e assim ela podia saber se estava, ou não indo 

bem. Sempre, no entanto, ficava a sensação de que algo lhe havia escapado, e 

era justamente a chave exata que provocava aquelas mensagens mútuas e 

mudas. Qual a palavra lhe fizera passar no teste? Quando o filho e nora se 

olhavam contentes de aprovação, ela procurava reproduzir-se – imitava-se, 

dizendo o que já havia dito – para encontrar o momento no qual estivera bem. 

O filho nessas horas botava uma expressão cansada de lábios comprimidos. 

(MOSCOVICH, 2004, p.145) 

 

 
A senhora tentava de todas as maneiras receber a aprovação do filho, sem sucesso, 

caindo no constrangimento de se esforçar para parecer bem e saudável, mas com os 

olhares de desapontamento da nora e do filho que lhe diziam que ela perdia algo pelo 

caminho, também perdia a companhia agora muito rápida e com o único propósito da 

vigilância: “Havia na gentileza pressurosa deles dois uma vontade louca de partir. E 

aquilo, dona Helena podia jurar, não era alucinação.” (MOSCOVICH, 2004, p.146). 

Além da doença e da velhice, a senhora ainda precisava lidar com a pouca sensibilidade 

do filho e da nora, e a maneira como era tratada, como se agora seu lugar de mãe não 

existisse mais, o carinho e atenção que ela gostaria de ter dos filhos, deveria estar 
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relacionado ao convívio e os laços de família que os ligam, e não pelo fato de precisar ser 

vigiada. 

Então, a protagonista imersa nesse destino que a vida lhe proporcionou, chega a 

uma certa manhã acordar e se sentir bem, se arrumar analisando “seu próprio corpo e 

depara-se com uma anatomia magra e frágil, tão diferente da mulher que fora no passado 

e se compadece” (MOSCOVICH, 2004, p.147). A protagonista se contesta a todo 

momento, se julga e se sente mal com a situação fragilizada em que se encontra. Ela 

coloca a chaleira no fogo e em um apelo a Deus e ao sagrado, se põe a rezar e chamá-lo 

para que finalmente ela entenda e aceite sua sina já que sua memória agora era como uma 

“casa sem mobília”. O passado já não era o que importava, ela deveria dar espaço para o 

que viesse a acontecer no futuro. Então parece haver uma aceitação de sua situação atual, 

quando a protagonista se entrega ao que virá no futuro, deixando de lado a tentativa 

opressiva por parte dos filhos de se lembrar de coisas que para ela eram mais importantes. 

Á vista disso, para dona Helena o futuro era “o rosto terrível e amantíssimo de Deus” 

(MOSCOVICH, 2004, p.149). 

Às vezes os filhos comentavam sobre a senhora ter atitudes e falas normais como 

antes, e tinham esperanças de que a demência poderia regredir, mas a filha, com uma 

sabedoria mais realista, tinha medo de que fosse tarde demais para a melhora da mãe e 

que um dia ela pudesse não voltar mais ao estado normal ou os deixar e se sentiam 

constrangidos ao pensar nessa possibilidade: 

Todos pareciam aliviados, a medicina era algo inexato, a mente humana, um 

mistério. Mas a irmã avisava, com um conhecimento que não sabia de onde 

vinha: – Tenho medo de que um dia seja tarde demais. Tarde demais para que? 

perguntavam os outros. Um dia ela vai e não volta – respondia a irmã. E eles 

se entreolhavam, constrangidos. (MOSCOVICH, 2004, p.142) 

 

 
O conto se fecha quando a faxineira chega à casa e encontra dona Helena 

ajoelhada no chão frente a cadeira da mesa, como se estivesse em oração, imóvel e sem 

responder a nenhum chamado, a nenhuma pergunta interrogatória. Ela vai ao telefone e 

chama os filhos para que viessem depressa, mas por mais rápidos que fossem, já não seria 

o suficiente. A mãe agora não estaria mais presente, nem mesmo para que os filhos fossem 

vigilantes e preocupados com a doença, não poderiam testar a memória de dona Helena. 

O que a filha temia, que ela um dia não resistisse e jamais voltasse ao seu estado de antes, 

sem a doença, aconteceu. 
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Aqui se encerra um ciclo de maternidade que os contos de Arquitetura do arco- 

íris (2004) propõem, tratando cenas sobre mães e filhas de personagens que vivenciam a 

infância, a juventude e também a velhice, com uma mãe já idosa, morando sozinha, 

privada da presença constante de seus filhos. 

 

 

 

3.3 Bonita como a Lua e a relação pai e filha 

 

 
O conto “Bonita como a lua” fecha o livro Arquitetura do arco-íris tematizando 

as relações entre pai e filha. Desde o começo da história, o leitor percebe os esforços da 

filha, ainda criança, em agradar ao pai por quem tem uma grande admiração. A narradora 

é, como no primeiro conto que abre a obra, o “O telhado e o violinista”, uma mulher 

adulta que narra em primeira pessoa as memórias que têm de sua história de infância. 

Aqui temos as relações afetivas de uma família também judia e que preza pelos costumes 

da tradição judaica. Assim, o pai é a figura de maior respeito e autoridade na casa, como 

comenta James Hussar: 

Caracteriza-se como o arquétipo do pai judeu; o ― patriarca‖ despreza o sonho 

da filha de ser escritora e atriz (Moscovich, 2004a, p. 155) e insiste que estude 

para ser médica ou advogada (Moscovich, 2004a, p. 157). A filha obediente 

tenta cursar medicina e direito, sem sucesso; conclui, portanto, que seu destino 

é ser escritora: ―Então é isso: escrevo porque é o que me foi dado fazer no 

mundo, porque acho que nasci com isso‖ (Moscovich, 2004a, p. 170, grifo da 

autora). Aqui argumenta que a vocação, como a paixão, é pura fatalidade, 

afirmando assim sua escolha de carreira. (HUSSAR, 2016, p.240). 

 

 
A filha do casal descendente de imigrantes judeus, era considerada um gênio, 

muito bem quista e cuidada pela família, ela contava ser “cheia de mimos, denguices, 

babados e brinquedos e tudo quanto me desse na telha – logo de mim, a unigênita, o pai 

esperava nada mais nada menos do que isso –  que eu fosse uma criança genial.” 

(MOSCOVICH, 2004, p. 151). Logo, a protagonista, desde criança, era o alvo das 

expectativas mais altas dos pais, principalmente de seu pai por quem ela nutria grande 

admiração e obediência. 

A narradora vai contando cada nuance de sua infância sob esse aspecto da visão 

cuidadosa do pai quanto às suas atividades, educação, desenvolvimento. Para agradar ao 

pai, a menina precisar saber de cor as estrofes de Os Lusíadas, além de ter que apreciar a 
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obra como fazia o pai, tal como saber as óperas que tinham em casa principalmente a 

Uma furtiva lacrima de Enrico Caruso. Também era uma exigência do pai que ela fizesse 

balé, por mais que achasse as sapatilhas demasiadamente apertadas e também estudava 

piano e inglês com dona Vivi e francês com madame Vichy. A protagonista conta que 

sempre tinha que saber muitas coisas desde pequena. Quando ela mostrava que havia 

aprendido algo, arrancava do pai um “sorriso que unia uma orelha à outra”. 

(MOSCOVICH, 2004, p.152). Assim, o pai mostrava-se mais feliz e satisfeito com as 

graças e evoluções da menina: 

Quando ele não aguentava mais, quando sentia que não podia se conter, quando 

o amor era um dilúvio, ele transbordava de ser pai: me pegava entre os braços 

e me apertava forte, forte, tão forte e tão terno, e me dizia: – Shein vi di levune. 

Bonita como a lua, título de uma antiga canção que imigrara junto com a 

família da Bessarábia. Música que, segundo ele, fora composta para mim, filha 

linda. E, mesmo os anos passando, nunca me esqueci daqueles abraços que 

tinha o perfume almiscarado e úmido da espuma de barba. Coisa boa da vida. 

(MOSCOVICH, 2004, p.153). 

 

 
Aqui podemos entender um pouco do significado do título do conto “Bonita como 

a Lua”. Primeiramente é a tradução da frase em iídiche, que o pai da garota lhe dizia 

sempre que ficava muito contente pelas coisas novas que aprendia ou pelo seu 

desenvolvimento em algo que ele achava importante, um modo carinhoso de tratar sua 

filha de quem esperava nada menos que a genialidade e por quem nutria um carinho 

imenso. Mas o título também está relacionado a essa música vinda das tradições judaicas, 

que o pai dizia ter sido composta justamente para homenagear a filha, tão linda como a 

Lua. 

Apesar de tudo isso, a narradora conta que com o passar do tempo, mesmo na 

infância, foi descobrindo que todas as atividades que cumpria eram uma rotina 

obrigatória, visto que o que lhe fazia feliz era ler: “na escola, tinha adoração pelas aulas 

de Português e pelas peças de teatro, e em casa, passava horas deitada de barriga para 

baixo, as pernas dobradas, os pés se balançando, queixo apoiado nas mãos: eu adorava 

ler” (MOSCOVICH, 2004, p.154). Assim, a jovem foi descobrindo suas aptidões e 

vontades que nem sempre correspondiam aos desejos do pai. Apesar de tudo, os pais – a 

mãe da protagonista não recebe tanta ênfase no conto – nunca fizeram nenhuma ameaça 

ou esforço para que ela fizesse de tudo como queriam, mas mesmo assim, a protagonista 

conta que cultivava dois secretos desejos: o de escrever e o de ser atriz, fantasias que ela 

sabia que podiam acabar mal e que não estavam nos planos do pai para seu futuro. 
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Um dia, um desses desejos da menina foi revelado, o de ser atriz, e a reação foi 

que “o rosto do pai ficou vermelho, depois roxo – depois quase verde. A mãe achou 

melhor tirar os pratos da mesa, quase se esquecia do cafezinho, tinha deixado para coar.” 

(MOSCOVICH, 2004, p.155). O patriarca responde dizendo que ele havia investido 

muito dinheiro em estudos e livros para a filha almejar ser escritora ou atriz. E parecia 

estar a ponto de passar mal, quando a mãe tenta ajudar mencionando uma das vontades 

do pai, de que a filha recitasse poemas e operas de cor, então porque não poderia ser 

artista: “O pai fez com a cabeça um movimento afirmativo, que tanto podia significar que 

ele aceitava cafezinho recém passado quanto a culpa no cartório que realmente tinha.” 

(MOSCOVICH, 2004, p.155-156). 

Então a protagonista conta que entende os motivos do pai e sabe que ele queria 

seu bem, visto que pretendia que a filha não passasse dificuldades como eles passaram 

quando emigraram, mas não descarta a ideia mais profunda de que havia nascido para ser 

escritora e essa era uma certeza, mesmo que não fosse rica, isso não importava. Nessa 

parte da narrativa, temos um diálogo com o primeiro conto do livro, “O telhado e o 

violinista”, quando a protagonista cita Scholem Alechem, o autor de O violinista no 

telhado (1964) de quem o pai tanto gostava, pensando que talvez ela mesma poderia 

alcançar uma genialidade parecida e também aproveita para citar Bibi Ferreira e Erico 

Veríssimo, pensando que poderia ser como eles e de certa forma agradar o pai. 

Os ânimos se afloraram e o pai não aceitava a ideia de ter uma filha atriz e se 

irritava com a possibilidade e deixava de ser razoável impondo pela primeira vez que a 

filha tivesse “um dê e um erre antes do nome: doutora” (MOSCOVICH, 2004, p.157). 

Sendo assim, a protagonista sabia que se não fosse médica, iria sofrer dentro e fora de 

casa tentando outras possibilidades que não incluíssem a “doutora” a frente do nome. Por 

isso continuou indo às aulas e a todas as atividades que o pai lhe proporcionava apesar de 

não ir bem em quase nada como por exemplo o francês e o piano, até ser revelado pela 

diretora da escola, dona Malvina, que ela era muito criativa e realmente deveria ser 

escritora pois se saía muitíssimo bem nas redações do colégio 

Ao se tornar escritora, a menina acaba contrariando as normas do pai, e também 

o faz quando se casa com um homem não-judeu. Esse último acontecimento se dá após o 

falecimento do pai, então ele é poupado de mais um desapontamento, porém a 

protagonista afirma que ele teria entendido e aceitado: “Isso [o casamento] certamente 

teria feito a amargura do pai. Mas sei que poderíamos ter negociado para chegar a um 
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bom termo” (MOSCOVICH, 2004, p. 170). A linguagem que descreve os momentos e o 

relacionamento entre pai e filha aqui é poética, sensível e metafórica, e a autora mostra 

um tom comovente. Hussar ainda diz que há por parte da narradora uma “fé na 

magnanimidade do pai” (HUSSAR, 2016, p.241). Para a protagonista era importante o 

que construía na relação com o pai, o carinho era recíproco entre eles. 

Pierre Bourdieu, em A dominação masculina (2007), mostra que o ponto de vista 

do pai, dentro da família, é dominante e legítimo e define a figura que ele deve ter dentro 

da esfera familiar: a do homem ideal. Nesse sentido, protagonista, criada em meio as 

tradições familiares judaicas, e por mostrar toda a admiração que tinha pelo pai, mostra 

também muito respeito ao que ele deseja. 

Ao analisar a vínculo do pai com família, entendemos ser uma relação tradicional, 

em que ele quer definir o destino que a filha vai ter. Mesmo não obrigando a filha a seguir 

a qualquer custo os caminhos desejados por ele, ainda assim, a filha se preocupa em 

obedecer aos valores do pai. Como comenta Xavier, em O declínio do Patriarcado 

(1998), “a dedicação aos outros é a grande felicidade que espera a mulher na vida” 

(XAVIER, 1998, p.9), e essas concepções estão relacionadas ao pai como uma 

reverberação da sociedade nuclear burguesa. 

Elódia Xavier também comenta sobre a “lei do pai” que dita regras e conceitos 

sociais às filhas, esposa, às mulheres de forma geral, que são em sua maioria levadas a 

ter um papel já pré-estabelecido ou sentir culpa por não seguirem os caminhos que o 

patriarcalismo oferece. “A ruptura é punida com a marginalização e o exílio. (XAVIER, 

1998, p.71). 

Porém, em “Bonita como a lua” não parece haver uma postura defensiva em 

relação aos valores patriarcais. Os sentimentos complexos que compõem nossa 

humanidade aparecem aqui em primeiro plano. O que mostra que a protagonista conquista 

o direito de ser escritora, quando é revelado pela diretora da escola que a carreira de 

escritora não impede que menina também seja médica como desejava o pai: “Até onde 

soube, ela quer se formar em Medicina. E também quer ser atriz e escritora. O futuro 

depende de incentivo.” (MOSCOVICH, 2004, p.169). O pai, feliz em ouvir que a menina 

queria também ser médica, demonstra essa satisfação em forma de carinho com a filha. E 

repetia a expressão “Shein vi di levune”: Bonita como a lua, ao dizer que a filha linda 

teria um futuro brilhante pela frente. As relações entre os membros dessa família não são 
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tóxicas ou aprisionadoras. A complexidade das relações e das situações ocorridas no 

conto mostram como era o relacionamento de admiração dentro do lar, 

independentemente da autoridade que o pai assumia. 

Outro ponto em que toca Elódia Xavier é “A questão da profissionalização da 

mulher aparece como um dado desestabilizador do equilíbrio familiar” (XAVIER, 1998, 

p.69). Essa é uma questão que se apresenta nas relações familiares, e que são vividas por 

algumas mulheres, sendo filhas ou esposas. Acontece tanto por elas não estarem na 

profissão que gostariam, normalmente por imposição ou obediência quanto pela culpa 

quando podem se profissionalizar. Dessa maneira, negligenciam as necessidades da 

família e filhos ou contrariam a vontade do pai-marido, que lhes impõe muitas vezes de 

forma imperceptível. A protagonista do conto tinha plena consciência do que o pai 

gostaria que ela seguisse a profissão de médica ou advogada, e também sabia que em sua 

situação – em que ela poderia escolher o que queria ser – ele ficaria chateado, apesar de 

não haver uma imposição inflexível já na vida adulta. 

Há uma sutileza na narrativa de Moscovich, que não explana os moldes 

patriarcalistas de forma bruta, mas ao perder o pai, e a protagonista se tornar “exilada” de 

sua presença, o que faz com que ela, já adulta, conte que, por admirar o seu genitor, tentou 

seguir os moldes tradicionais desde a infância, todas as coisas que o pai desejava para sua 

vida, como a faculdade de medicina, faculdade de direito, piano, as línguas estrangeiras 

que ela não levava jeito e nem gostava, mas tudo era sofrível. Apesar disso, a narradora 

conta que escrever era o saber que o mundo lhe tinha dado, era como voltar a ouvir os 

carinhos paternos, e isso era a coisa boa da vida. 

Portanto, percebemos que tanto nesse conto como nos anteriores, Cíntia 

Moscovich procura manter um equilíbrio através da presença de aspectos conciliadores, 

dialogando com os princípios e moldes do patriarcalismo, mas sem uma contestação 

muito explícita. Há a existência de um percurso de travessia existencial das protagonistas 

mulheres e suas relações com os membros da família, além de seus próprios 

questionamentos sobre suas vidas dentro e fora do ambiente do lar. 



87 
 

3.4 A simbologia do arco-íris 

 

 
As duas partes de Arquitetura do Arco-íris apresentam títulos que assumem uma 

dimensão simbólica complexa. A primeira parte intitulada “Dispersão da luz: Arco- 

celeste” parece expressar que há o início de uma trajetória que será construída pelas 

personagens. Um arco no Gêneses, primeiro livro da Bíblia de Jerusalém, é mencionado 

como uma redenção, o contrato entre Deus e a Terra, um meio de regeneração e de início 

de bons tempos: “O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre 

mim e a terra” (A BÍBLIA, GÊNESIS, 9:13). Por sua vez, a segunda parte do livro 

intitulada “Espectro Solar: o arco de Deus”, pode expressar que esse arco está reforçando 

a ideia de uma transformação na vida das personagens, o Espectro solar é justamente a 

luz visível do sol, que pode simbolizar a passagem, a consciência e a luz que se faz 

presente na vida dessas mulheres. 

O arco também pode ser comparado fisicamente à forma de uma ponte, indicando 

uma ligação entre um ponto e outro. Assim, as protagonistas dos contos analisados 

realizam uma passagem de um lugar para outro da existência. Por meio dessa travessia, 

as personagens conseguem pensar criticamente sobre as relações que sustentam suas 

vidas e sobre suas condições dentro do ambiente familiar. Sobre isso, Flávio Carneiro 

(2005) comenta: 

Fugindo, contudo, da armadilha de uma estruturação maniqueísta, a autora 

soube inserir, numa e noutra parte, um mesmo fio, a funcionar como ligação 

entre elas e, dessa forma, relativizando qualquer oposição mais radical. E tal 

fio é justamente aquele ao qual o arco-íris está normalmente associado: o de 

um rito de passagem. Assim, tanto na primeira quanto na segunda metades do 

livro, temos histórias que encenam a dor e a alegria da aprendizagem, da 

iniciação em um novo ciclo. (CARNEIRO, 2005, p.1). 

 

 
Flávio Carneiro também comenta sobre os temas que Cíntia Moscovich aborda 

nos contos que analisamos aqui, o preconceito religioso em “O telhado e o violinista”, a 

saída de casa e o luto em “Cartografia”, a maternidade conturbada em “Os laços e os nós, 

os brancos e os azuis”, também a velhice e a loucura em “O arco-íris à meia noite”. Como 

pano de fundo, um elemento geral e estruturante da obra, como comenta Patrícia Chiganer 

Lilenbaum em “Judeus Escritos no Brasil: Samuel Rawet, Moacyr Scliar e Cíntia 

Moscovich” (2009), há uma configuração do contexto familiar de modo paradoxal na 

medida em que provoca conciliações e ruptura de muitos paradigmas estabelecidos pelo 
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patriarcalismo. Essa conciliação nuclear está relacionada à memória das protagonistas 

que parece dar uma unidade aos contos. Por meio de uma contraposição entre o presente 

e o passado, vemos como as personagens voltam a situações passadas para se descobrirem 

e compreenderem aspectos de suas próprias vidas e das relações que mantém com os 

membros de suas famílias. Um exemplo de quando a memória aparece é no conto “O 

telhado e o violinista” em que a narradora já adulta conta sua história de infância e faz 

suas escolhas sobre as memórias que quer compartilhar com a filha. 

O arco-íris, evocado no título da obra e no título das duas partes, assume matizes 

diferentes nos contos. A simbologia do arco-íris frequentemente evoca representações 

ligadas a mitos e a religiões. Como mostram Leandro Passos e Claudia Maria Ceneviva 

Nigro, em “Racismo, Gênero e Mito atualizado no Arco-íris de Ponciá Vicêncio” (2019), 

em algumas culturas o arco-íris de sete cores é uma ponte para outros mundos, como para 

a mitologia nórdica: “O arco-íris como comunicação entre os de lá e os de cá também é 

visto na mitologia greco-romana personificada em Íris, mensageira dos deuses do Olimpo 

para os homens na terra”. (NIGRO E PASSOS, 2003, p.4). Essas simbologias do arco- 

íris (relacionadas à ponte e à Íris, a mensageira do Olimpo), podem estar ligadas a uma 

ponte de passagem que mostra na obra de Cíntia Moscovich as trajetórias das 

protagonistas dos contos analisados nesta pesquisa. O arco-íris representa um processo 

de travessia, de passagem entre a vida das protagonistas antes dos conflitos vivenciados 

e um depois marcado por um amadurecimento que acontece através de situações que 

envolvem a temática familiar. 

Segundo o Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, 

publicado na França em 1969, mas que foi fruto de anos de pesquisa e estudos, o Arco- 

íris tem uma variedade de significados dependendo do contexto em que aparece. O 

primeiro a ser mencionado está relacionado ao fenômeno natural ser identificado como 

“um caminho e mediação entre a terra e o céu. É a ponte de que se servem os deuses e 

heróis entre o Outro-mundo e o nosso”. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2015, p.77). 

Essa definição era reconhecida pelos pigmeus, na Polinésia, na Melanésia, no Japão, 

como dizem os autores. Já no Tibete, o arco-íris não é considerado exatamente uma ponte, 

mas uma “alma dos soberanos que se eleva para o céu: o que leva a, indiretamente, à 

noção de Pontifex, lugar de passagem”. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2015, p.77). 

Posto isto, o arco-íris é conhecido por muitas culturas como um fenômeno que 

proporciona uma ligação de dois lados, a passagem de uma primeira fase para uma 
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segunda, de um mundo a outro, bem como uma ligação entre o divino e o terreno. Como 

se fosse uma ponte de um caminho a outro, essas características coadunam especialmente 

com os contos de Moscovich aqui analisados, que mostram o desenvolvimento das vidas 

das personagens, que vivem situações em que elas transitam de um momento de suas 

vidas para buscarem outro em que estão mais conscientes sobre o que sentem em relação 

aos outros, e como resultado, mais conscientes também de suas interioridades. 

Para o cristianismo, o arco-íris é um fenômeno de redenção, uma confirmação 

para o povo cristão de que a salvação é certa. Após o dilúvio que destruiu a Terra, Deus 

teria mandando o arco-íris como prova de que agora viria a reparação, de que haveria um 

novo começo. Essa passagem aparece no livro Gênesis que consta na Bíblia de Jerusalém: 

11Estabeleço minha aliança convosco: tudo o que existe não será mais 

destruído pelas águas do dilúvio; não haverá mais dilúvio para devastar a 

terra." 12Disse Deus: "Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e 

todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras: 

13porei meu arco na nuvem e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a 

terra. 14Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer na nuvem, 

15 eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos: 

toda carne e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda carne. 

16Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna 

que há entre Deus e os seres vivos com toda carne que existe sobre a terra." 

17Deus disse a Noé: "Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda 

carne que existe sobre a terra." (A BÍBLIA, GÊNESIS, 9: 11,17). 

 

 

Então além da confirmação da salvação e redenção, esse símbolo de uma aliança, 

que aparece também no Dicionário de Símbolos (2015), mostra como há algumas 

interpretações que relacionam o arco-íris aos títulos dos contos de Moscovich. O 

elemento estruturante de Arquitetura do Arco-íris é justamente essa trama entre os 

membros da família e as protagonistas, o que faz com elas se desloquem do que viviam 

rotineiramente, e instaurem o depois, o novo, após reflexões propostas por 

acontecimentos dentro e fora do lar. Em contos como “Cartografia” há a ideia de redenção 

quando a protagonista passa a compreender melhor o próximo através de sua experiencia 

num novo lugar e volta para sua antiga casa. Em “O escândalo das estrelas da noite” essa 

ideia de redenção também existe no sentido de que a protagonista, depois de ter um 

momento de afastamento das relações no ambiente do lar, escolhe estar próxima de sua 

família e da casa, e essa escolha lhe traz bem estar. Além disso há também uma relação 

do arco-íris com o judaísmo, porém no escopo do trabalho de dissertação não foi possível 

aprofundar essa discussão, a qual demandaria mais tempo. 
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Para Flávio Carneiro (2005), Cíntia Moscovich molda a arquitetura de seus contos 

quando divide Arquitetura do Arco-íris em duas partes, e diz que a primeira aponta para 

aquilo que nasce e se espalha e a segunda aponta para aquilo que vai ao encontro do 

amadurecimento, da morte. Apesar de o tema da morte e do amadurecimento aparecerem 

em ambas as partes, o autor diz que: 

É neste campo, tão propício à ambiguidade, que a escritora Cíntia Moscovich 

monta a firme e delicada arquitetura de seus contos. Enquanto a primeira parte 

do livro investe em personagens como a criança e a mulher jovem, a segunda 

se concentra na maturidade e na velhice. Daí a possibilidade de leitura dos 

títulos de cada parte - Dispersão da luz: arco-celeste e Espectro solar: o arco- 

de-Deus -, a primeira apontando para a dispersão, para a luz que nasce e se 

espalha, a segunda sugerindo a proximidade com o divino, o encontro com a 

morte (ou os seus fantasmas). (CARNEIRO, 2005, p.1) 

 

 
O arco celeste é uma promessa de bonança e confiança ligada à forma como as 

personagens vivenciam cada relação afetiva, e a cada situação extrema que passam, há 

um caminho de superação rumo ao autoconhecimento, de modo que a reflexão traz uma 

visão mais lúcida sobre suas próprias trajetórias. Como mostram Chevalier e Gheerbrant, 

o arco-íris ao aparecer acima da Arca promovem um sinal de restauração da ordem das 

coisas, do universo e o começo de um novo ciclo. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 

2015, p.78). 

Em “A densidade do arco-íris de Cíntia”, Flavio Carneiro mostra que a narrativa 

de Moscovich se sustenta em uma série de dualidades de elementos simbólicos que 

convergem em claro e escuro, sagrado e profano, noite e dia. A luz e a escuridão compõem 

os traços de passagem das personagens até completarem a busca e chegarem a uma 

espécie de verdade interior, por meio das situações e dos relacionamentos que vivenciam. 

Flávio Carneiro também fala dessa capacidade de Cíntia Moscovich de revitalizar 

qualquer oposição radical, além dessa aprendizagem por que passam as personagens e a 

iniciação de um novo ciclo. Esse são pontos que podemos observar nos contos aqui 

analisados de Arquitetura do Arco-íris, vemos que não há um maniqueísmo, ou seja, as 

relações patriarcais são abjetas e outros tipos de relações completamente felizes. Esse 

dualismo, embate ferrenho é desmitificado pela autora, que mostra uma compreensão por 

parte de suas protagonistas sobre suas histórias e trajetórias. Elas aproveitam o que foi 

bom e revertem as circunstancias difíceis em amadurecimento existencial para continuar 

seu percurso. Isto posto, a “arquitetura do arco-íris” de que fala Moscovich pode então 

estar relacionada a essa construção da consciência dessas mulheres, que é adquirida 
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conforme elas lidam com a maternidade, com a família, casamento, com a pressão social, 

dentre outras situações as quais são condicionadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A instituição familiar é de grande importância para se pensar o lugar que a mulher 

ocupa na sociedade, visto que as mudanças na história em sua constituição expressam 

também esse espaço social concedido a ela. Em Arquitetura do arco-íris, os contos 

analisados apresentam questões importantes para se pensar as relações familiares em que 

as protagonistas mulheres estão inseridas. Elas, ao longo de suas trajetórias, mantêm 

relacionamentos que lhes impulsionam a transitarem de sua zona de conforto para um 

ambiente em que lidam com o desconhecido e com o diferente. 

As questões aqui analisadas como a maternidade, a conjugalidade, as relações 

entre mães e filhos dentro do seio familiar são indispensáveis para refletirmos sobre como 

a sociedade vê e cobra da mulher certas ações como a de se manter uma esposa dedicada 

ao marido, à casa, à exigência de ser uma mãe atenciosa e abdicada, mesmo que não haja 

reciprocidade nas relações. Daí a ideia de que para a mulher a luta constante por espaço 

profissional, para que pudesse ter voz por meio da escrita literária e até mesmo para 

usufruir dos mesmos direitos que os homens, é antiga e perdura até os dias atuais. A obra 

de Moscovich mostra como várias dessas questões ainda precisam ser pensadas na 

contemporaneidade. Desse modo, se faz necessário que por meio da literatura, 

principalmente de autoria feminina, esses assuntos sejam discutidos e estejam em pauta. 

Nesse sentido, a escrita de Cíntia Moscovich se insere em um espaço de resistência, 

ao problematizar até que ponto somente uma escrita reverenciada pelo cânone apresenta 

qualidade estética. Lúcia Osana Zolin, ao tratar as barreiras que impediam mulheres de 

tornar a literatura e a escrita como uma profissão possível não apenas para homens e 

enfatizando esse movimento da literatura de autoria feminina, considera: 

 
Trata-se de escritoras que, tendo em vista a mudança de mentalidade 

descortinada pelo feminismo em relação à condição social da mulher, lançam- 

se no mundo da ficção, até então genuinamente masculino, engendrando 

narrativas povoadas de personagens femininas conscientes do estado de 

dependência e submissão a que a ideologia patriarcal relegou a mulher. 

(ZOLIN, 2009, p. 329) 

 

 
As relações familiares das protagonistas dos contos analisados e as consequências 

desses relacionamentos no ambiente que estão inseridas e na vida dessas mulheres, 

refletem sobre a complexidade de suas vivências mais autênticas, contrapostas às 
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imposições sociais do que seria a “felicidade” para a mulher. Desse modo, os motivos 

como o da maternidade, das tradições e valores que a sociedade impõe, o casamento, a 

ligação que existe entre mãe e filhos, são importantes de serem analisados para que 

entendamos como essas mulheres adquiriram consciência sobre como estão inseridas 

dentro da família, mas também qual a sua importância para que encontrem uma plenitude 

no meio social. 

A simbologia que traz os títulos dos contos e principalmente do título da obra de 

Moscovich também fala de uma espécie de trajetória por que passam as personagens, 

construindo metaforicamente uma arquitetura de suas vidas. O Arco-íris que nomeia 

quase todos os contos selecionados reforça a ideia da passagem, da ponte que as 

protagonistas atravessam por meio dos nós com seus laços familiares até o ponto em que 

finalmente têm uma tomada de consciência que as fazem enxergar a si próprias com as 

suas nuances e complexidades, e decidem a mulher que querem ser e o lugar onde querem 

estar, seja ele qual for. 

Podemos constatar com base na análise dos contos de Cíntia Moscovich que por 

meio dessas problemáticas, as reflexões feitas por essas mulheres, de maneira sutil e sem 

uma compreensão maniqueísta dos valores patriarcais, mas questionando os padrões pré- 

estabelecidos na sociedade, exploram a complexidade das relações humanas e as 

consequências desses valores na vida das protagonistas, que escolhem ou não se 

desvencilhar das imposições sociais. Os conflitos estão centrados em acontecimentos 

ligados ao ambiente externo da casa, como também o lar doméstico, a maternidade ou a 

decisão de ter ou não ter filhos. Logo, em todos os contos aqui analisados há uma 

superação das protagonistas e a consciência sobre si próprias, adquiridas por meio das 

experiencias as quais elas são submetidas, o que as proporciona fazer escolhas e se colocar 

no lugar onde querem estar, seja ele qual for. 

Por isso vemos por em “O telhado e o violinista” que a protagonista rememora 

sua infância, trazendo de volta uma situação de intolerância religiosa, de antissemitismo 

e de aprendizado principalmente com a matriarca de sua família, sua avó. Através da 

descoberta da maternidade que precisava ser protegida, no seio de sua família, e da dor 

da perda, a menina cresce e amadurece, podendo então escolher as memórias que quer 

compartilhar com sua filha. 
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Já em “Cartografia” a protagonista sai da casa da mãe devido a morte do pai, e do 

luto que se instaura em suas vidas. Ela pensa que tentando mudar os rumos de sua vida, 

se mudar da casa de infância para o novo apartamento divido com uma colega, poderia 

superar todas as dores. E depois de todas as experiencias fora de casa, consegue entender 

a tristeza da mãe e o que ela estaria passando após aprender a entender a dor do próximo 

e assim finalmente superar suas incertezas, voltando para sua antiga casa e antiga vida. 

“O escândalo das estrelas da noite” mostra como Lurdes, esposa e mãe exemplar 

que se sentia em paz e tranquila no ambiente interno da casa, acaba tendo experiências – 

como se encantar com o professor de literatura na biblioteca em que trabalhava – que lhe 

deixam insegura e que provocam a desordem em sua vida, a qual ela não estava 

acostumada. Só depois de reconhecer em si mesma as novas sensações que a ideia de 

mulher angelical não lhe proporcionavam, é que ela tem um momento de superação e 

consciência e pode escolher deixar de lado o afastamento sentimental que teve do marido 

por exemplo. 

“Os laços e os nós, os brancos e os azuis” apresenta a superação e aspectos 

conciliadores que não provocam embates ferrenhos com as questões patriarcalistas 

quando a protagonista Raquel apesar de ser pressionada pela mãe sobre a maternidade e 

ter com ela um relacionamento bastante conturbado, também mostra como é possível que 

a mulher faça suas escolhas, sejam elas ter filhos e um casamento, não ter filhos e ainda 

assim cuidar de um lar e do marido, ou diferente disso, não querer um casamento e em 

todas essas possibilidades ainda assim encontrar a felicidade. Nenhuma dessas situações 

propõe que a mulher estaria isenta de pressões e dificuldades, mas que é possível e 

necessário que ela própria possa escolher como viver, sem ser coagida. 

Já em “Arco-íris à meia noite” o tema da maternidade na velhice é discutido e 

entendemos como para a protagonista dona Helena estar doente lhe constrangia e lhe fazia 

pensar sobre si mesma e a condição em que estava agora. De certa forma há aqui uma 

forma de Moscovich contemplar um ciclo de contos que abordam a maternidade em 

diversas formas e como a mulher lida com isso em todos eles, quais as relações com os 

filhos elas desenvolver. 

Em “Bonita como a lua” conto que fecha as analises propostas nesta pesquisa, há 

novamente um aspecto conciliador como faz em todos os contos, em que não só se 

questiona valores pré-estabelecidos, mas também rompe com muitos paradigmas 
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estabelecidos pelo patriarcalismo. A protagonista conta de sua infância através da 

memória, em que o pai – o qual ela admirava muito – queria que ela fosse culta e seguisse 

a medicina como profissão, então a fazia ter aulas de balé, francês, inglês e outros. Apesar 

de nada disso a agradar e ela desejar ser atriz e escritora, e sair dos padrões estabelecidos 

pelo pai judeu, a protagonista consegue ter uma vida feliz e tranquila, em que o amor pelo 

pai era visível e recíproco, e ser como sempre almejou uma escritora no fim das contas. 

À vista dessas análises e à luz de todos esses aspectos analisados nesta pesquisa, 

vemos como as personagens de Cíntia Moscovich descobrem, por intermédio desses 

embaraços, que os laços existentes no seio familiar provocam nelas uma tomada de 

consciência sobre si mesmas, e sobre o que elas desejam para suas vidas. E a autora 

consegue, por conseguinte, traçar uma arquitetura dessas relações de modo a apresentar 

um aspecto conciliador entre as protagonistas e os indivíduos com quem elas mantêm 

alguma relação. 
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